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             หัวข้อ                                       รายละเอียด
วัตถุประสงค	์ •	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในภาคเอกชน
	 •		เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในภาคเอกชน
	 •		เพื่อเป็นแหล่งรวมผลงานวิจัยและพัฒนาที่เข้าถึงได้ง่าย	
	 	 ช่วยผลักดันการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
	 •		เพื่อรับทราบข้อมูล	ปัญหา	อุปสรรค	และข้อจ�ากัดของเทคโนโลยี	
	 	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมากขึ้น

รูปแบบของโครงการ อนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชน	
	 เพื่อให้เกิดการน�าไปใช้ในการผลิต	จ�าหน่าย	และ/หรือการประกอบธุรกิจ	
	 แบบไม่สงวนสิทธิ	(Non-exclusive)

ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ	 •	 รวบรวมจากหน่วยงานพันธมิตรมากมายทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐ
	 •	 ผลงานวิจัยที่น�าเสนอมีอายุการเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นเวลา	2	ปี	
	 •	 ผลงานวจิยัใหม่เสนอเข้าร่วมโครงการได้ตลอด	ผ่าน	www.Thailandtechshow.com

วัตถุประสงค์
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          หัวข้อ                                                               รายละเอียด
คุณสมบัติของผู้รับ	 •	 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	โดยมีผู้ถือหุ้นไทยอย่างน้อยร้อยละ	51	
อนุญาตให้ใช้สิทธ	ิ 	 หรือบุคคลธรรมดา
	 •	 มีศักยภาพ	ความพร้อม	ความเข้าใจเทคโนโลยี	และมีบุคลากรที่พร้อมรับ	 	
	 	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาที่สนใจ	
จ�านวนผู้รับอนุญาต 	 •	1	ผลงานวิจัยสามารถมีผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้มากกว่าหนึ่งราย
ให้ใช้สิทธ	ิ •	 ในผลงานวจัิยท่ีมผีูส้นใจรบัอนญุาตให้ใช้สทิธจิ�านวนมาก	หน่วยงานเจ้าของผลงานวจิยั
	 	 มีสิทธิในการพิจารณาจ�ากัดจ�านวนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ตามความเหมาะสม
รูปแบบการถ่ายทอด	 หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยจะด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้รับอนุญาต
เทคโนโลย	ี ให้ใช้สิทธิ	ด้วยรูปแบบต่างๆ	ตามความเหมาะสม	เช่น	การฝึกอบรม	การสาธิต	
	 การดูงาน	เอกสาร	คู่มือ	เป็นต้น	
การยื่นความจ�านง	 •	 ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิยื่นความจ�านงได้ตลอดเวลาผ่าน	
	 	 www.Thailandtechshow.com
	 •	 หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยเป็นผู้พิจารณา	และประสานงานกับผู้สนใจ
	 	 รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยตรง
ระยะเวลาในการอนุญาต	 3-5	ปี	นับจากวันลงนามในสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ	หรือ	แล้วแต่ตกลงเป็นรายโครงการ
ให้ใช้สิทธ ิ

เงื่อนไขการยุต ิ •	 หากไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิภายในเวลา	2	ปี 
การสัญญาอนุญาต	 	 นับจากวันลงนามในสัญญาฯ
ให้ใช้สิทธ	ิ •	 หากไม่มีการรายงานผลความคืบหน้ารายปีตามที่ตกลง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
           หัวข้อ                                              รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการใช้สทิธ ิ 	 	 •	 ไม่ก�าหนดราคา
	 	 	 •	 ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเจรจาและตกลง
	 	 	 	 รูปแบบการช�าระและอัตราค่าธรรมเนียม	(ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี
	 	 	 	 และ	ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ)	กับหน่วยงานเจ้าของ
	 	 	 	 ผลงานวิจัยได้โดยตรง
	 	 	 •	 ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี	จ�านวน	30,000	บาท	ต่อ	1	ผลงานวิจัย	
	 	 	 	 ช�าระเมื่อลงนามในสัญญา
	 	 	 •	 ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ	อัตรา	2%	ของยอดขายของผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 ที่เกิดจากผลงานวิจัยนั้น	โดยช�าระปีละ	1	ครั้ง	และสามารถน�า
	 	 	 	 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ	(30,000	บาท)	มาหักลดได้
	 	 	 •	 กรณกีารต่ออายสุญัญาให้ใช้อตัราค่าตอบแทนการอนญุาตให้ใช้สทิธคิงเดมิ
ค่าใช้จ่าย	 ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการด�าเนินกิจกรรม
ในการด�าเนินการ	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี	ได้แก่	ค่าตอบแทนนักวิจัย	ค่าเดินทาง	ค่าวัสดุ	สารเคมี	
	 ค่าอุปกรณ์	และอื่นๆ	ที่เกิดขึ้นตามจริง

กลุ่มที่	1	
เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กลุ่มที่	2
เทคโนโลยี
ราคาดียว

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
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1	 เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	 สวทช.	 15
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10 เกมฝึกสมอง (MONICA) สวทช. 33 
11 ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดสุขภาพการนอนหลับ วช. 34
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13 อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : IWalk วช. 37
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก  สวก. 38 
 เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากต่างประเทศ
15 ระบบตรวจจับการขอความช่วยเหลืออัตโนมัติจากใบหน้าผู้ป่วย จุฬาฯ 39
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23 NU Spiro Breathe เครื่องมือฝึกสมรรถภาพการหายใจส�าหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก มน. 52
24 อุปกรณ์ป้องกันทารกพลัดหล่นในการคลอดบุตรทางช่องคลอดชนิดพกพา มบ. 53
25 อุปกรณ์อุ้มทารกแรกเกิดที่คลอดด้วยการผ่าตัด มบ. 54
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 Cardiogram ของแพทย์หัวใจ และทดแทนเครื่องมือช่วยสอน Auscultation ในโรงเรียนแพทย์
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4	 นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้	RF	Dry	Blanching	ยับยั้งการท�างานของเอนไซม์		 มน.			79		
	 คงสภาพสีและกลิ่นรสของสมุนไพรในฟิล์ม	บริโภคได้พร้อมปรุง	(RF	Dry	Blanching)	
5 กรรมวิธีการขึ้นรูปยางธรรมชาติโดยปราศจากแม่พิมพ์ (Latex for 3D Printing) สวทช.  82
6 การให้วัคซีนปลานิลแบบแช่โดยใช้นาโนวัคซีนที่มีคุณสมบัติเกาะติดเยื่อเมือก สวทช. 83
7 ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัย สวทช. 84
 เชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน ชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”
8 ชุดตรวจโรคกุ้งตายด่วน (EMS) ด้วยเทคนิค LAMP Nano gold สวทช. 85
9 ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นย�า (blueAMP) สวทช. 87
10 ชุดตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันส�าปะหลังด้วยเทคนิคอิไลซ่า  สวทช. 88
11 ถ่านคาร์บอนกัมมันต์อัจฉริยะ “CARBANO”  สวทช. 89
12 ฟิล์มคลุมโรงเรือนมัลติฟังก์ชัน สวทช. 90
13 ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) สวทช. 91
14 ระบบอัจฉริยะติดตามสภาพบ่อเพาะเลี้ยง ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยี IoT สวทช. 92
15 อินดิเคเตอร์แสดงความสุกของผลไม้ สวทช. 94
16 VipPro ชีวภัณฑ์ก�าจัดแมลงศัตรูพืช จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สวทช. 95
17 พอลิเมอร์ดูดซึมน�้าสูง สทน. 96
18 ไมโครไคโตซาน สทน. 97
19 การผลิตและพัฒนากระเบื้องดินเหนียวร่วมกับดินฟอกสีและเถ้าปาล์มน�้ามันเหลือทิ้ง สวก. 98
20 การพัฒนาคาร์บอนไฟเบอร์และคาร์บอนมอร์ต้าคอมโพสิตจากชีวมวลเหลือทิ้งของกากปาล์ม สวก. 99
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพพลังงานสูงส�าหรับสัตว์เกิดใหม่  สวก. 100
 และสัตว์วัยอ่อนจากน�้ามันเมล็ดในปาล์มและน�้ามันปาล์มดิบ
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22 การพัฒนาสูตรผสมจากสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ผัก  สวก. 101
 Spodoptera litura (Lepidoptera : Noctuidae)
23 ความเป็นพิษของสารสกัดจากสะค้าน ต่อแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม สวก. 102
24 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน สวก. 103
25 ต้นแบบสูตรอาหารปลา เพื่อการพัฒนาคุณภาพเนื้อปลานิล สวก. 104
26 พื้นไม้เชิงประกอบจากไม้ปาล์มน�้ามัน สวก. 105
27 ลูกผสมฟาแลนนอฟซิสพันธุ์ใหม่ สวก. 106
28 สารชีวภัณฑ์จากราเอนโดไฟด์เพื่อควมคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก สวก. 107
29 ไส้เดือนฝอยก�าจัดหอยทาก : ทางเลือกใหม่ในสวนกล้วยไม้ สวก. 109
30 วัสดุเคลือบผิวนาโนเซลลูโลส ส�าหรับยืดอายุ ผัก ผลไม้ หรือไม้ดอก หลังการเก็บเกี่ยว จุฬาฯ 110
31 น�้ายาทดสอบเต้านมอักเสบส�าหรับแพะ มก. 111
32 แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพาราแผ่นฉนวนกันความร้อน มก. 112
 จากเส้นใยไม้ยางพารา ผสมน�้ายางพารา
33  ตู้ปลูกสตอเบอรี่ในระดับอุตสาหกรรม มจ. 113
34 ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์ มจ. 114
35 ระบบการเลี้ยงสัตว์น�้าแบบน�้าหมุนเวียนภายใต้โดมความร้อน มจ. 115
36 ระบบขนส่งสัตว์น�้าแบบมีชีวิต มจ. 116
37 อุปกรณ์ตรวจตัวอ่อนในปศุสัตว์ มจ. 117
38 เส้นใยจากกาบกล้วย มทร. ธัญบุรี 118
39 Great Food and Good Health by Aurisential-AQ product มทษ. 119
40 ชุดทดสอบปริมาณซัลโฟนาไมด์ในน�้าผึ้งแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน มน. 120
41 ชุดทดสอบหาปริมาณสารคลอเรตในน�้าแบบเทียบสีมาตรฐาน มน. 121
42 ฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ มน. 122
43 สูตรอาหารและกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาเสริมซิลีเนียม มน. 123                   
44 กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ มรพส. 124
45 เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์ มรพส. 125
46 อาหารข้นส�าหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์ที่น�้าหนัก 400-500 กิโลกรัม มรพส. 126
47 อุปกรณ์ช่วยจับราวบันไดส�าหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเดินแบบทรงเหลี่ยม มรพส. 127
48 ชุดทดสอบปริมาณโครเมียมอย่างง่ายโดยเทคนิคความว่องไวสี มสด. 129
49 นาโนแคลเซียมซิลิเกต มสด. 130
50 วัสดุดูดซับโลหะหนักในดิน มสด. 132
51 วัสดุดูดซับโลหะหนักในน�้า มสด. 134
52 วัสดุซับแรงผลิตจากยางพารา ม.อ. 135
53 ไข่ออกแบบได้ บจก. เกรนาเดส	ไบโอเทค		 136
54 ME Mycotoxin Binder บจก. เกรนาเดส ไบโอเทค  138
55 Medi BIOS เมดิไบออส บจก. เกรนาเดส ไบโอเทค  140
56 Medi JUICE เมดิจูสต์ บจก. เกรนาเดส ไบโอเทค  142
57 SEDDSTRONG บจก. เกรนาเดส ไบโอเทค 144
58 FarmTrust บจก. ไบโอไซ (ไทยแลนด์) 146
59 กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบทองแดง สังกะสี เหล็ก บจก. ศูนย์สมาร์ทเทค 147
 และแมงกานีสคีเลตของกรดอะมิโน
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60 เบล็นไออนิก-สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ บจก. ศูนย์สมาร์ทเทค 148 
 ส�าหรับการประยุกต์ใช้ในสัตว์และสิ่งแวดล้อม
61 ผงฆ่าเชื้อท�าความสะอาดประสิทธิภาพสูงเพื่อก�าจัดเชื้อโรคและสารพิษตกค้าง บจก. เอวีเอส อินโนเวชั่น 149
 บนผักและผลไม้ ด้วยสารออกซิไดซ์ร่วมกับสารเสริมฤทธิ์ที่มีความเป็นพิษต�่า 
 ส�าหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร                          

เครื่องมือ	เครื่องจักร	 156
1	 เครื่องบ�าบัดและฆ่าเชื้อในอากาศภายในอาคาร	(Innovative	Air	Cleaner)	 	สวทช.	 157
2 เซโนสเฟียร์จากเถ้าลอย (Cenospheres Separation from Fly ash) สวทช. 159
3 การสอบเทียบสายเทปมาตรฐานและเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์  วศ. 160
4 กาแฟสดจรยุทธ์ สป.อว. 161
5 เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง สป.อว. 162
6 เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้ง สป.อว. 163
7 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูงด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ สป.อว. 164
8 เครื่องจ�าลองขับรถบัสโดยสาร สป.อว. 165
9 เครื่องซีลถุงแบบต่อเนื่อง สป.อว. 166
10 เครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตั้ง บรรจุโดยโรบอท 2 แกน สป.อว. 167
11 เครื่องปอกเปลือกสับปะรด สป.อว. 168
12 เครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ สป.อว. 169
13 เครื่องผลิตสับปะรดผง สป.อว. 170
14 เครื่องผลิตหม่อนหยี สป.อว. 171
15 เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุก สป.อว. 172
16 เครื่องรีดครอบข้างแผ่นหลังคาเหล็ก สป.อว. 173
17 เครื่องล้างขวด สป.อว. 174
18 เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน�้า สป.อว. 175
19 เครื่องล้างถังน�้าดื่มขนาด 20 ลิตร สป.อว. 176
20 เครื่องสกัดสาระส�าคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤติ ขั้นสูง สป.อว. 177
21 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล สป.อว. 178
22 เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา สป.อว. 179
23 หุ่นยนต์แบบคาน สป.อว. 180
24 อาคารที่จอดรถอัจริยะแบบจอดได้หลายคัน ชนิดขนย้าย สป.อว. 181
 และประกอบด้วยหน่วยแยก(สะดวก-ง่ายในการรื้อถอน ขนย้ายและติดตั้ง) 
25 การบ�าบัดสีในน�้าทิ้งจากการผลิตแก๊สชีวภาพของโรงงานสกัดปาล์มน�้ามันด้วยเทคโนโลยีโอโซน สวก. 182
26 การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติก�าจัดวัชพืชในนาข้าว สวก. 183
27 เครื่องคัดขนาดมะเขือเทศเชอรี่ สวก. 184
28 เครื่องต้นแบบของเครื่องคัดขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้าแบบตะแกรงหมุน สวก. 185

1	 มหัศจรรย์สีสันยางพารา	(The	Amazing	Rubber	Paint)	 วว.	 152
2 ก�าไลชนเผ่า มทร. ล้านนา 155

เครื่องประดับ	 151
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29 เครื่องปลูกพืชหลังนา สวก. 186 
30 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน�้ามันในทะลายปาล์มน�้ามันอย่างรวดเร็ว สวก. 187
 เพื่อการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR)
31 ชุดตรวจคัดแยกมะละกอปลอด GM ในระยะต้นกล้า และผลเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร สวก. 188
32 บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะชนิดอินดิเคเตอร์ความสดของผักสลัดและผลไม้ตัดแต่ง สวก. 190
33 หุ่นยนต์ฉีดพ่นทุเรียนอัตโนมัติ สวก. 191
34 ระบบทุ่นปั่นไฟฟ้าจากคลื่นทะเล จุฬาฯ 192
35 เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ จุฬาฯ 193
36 เครื่องผลิตก้อนเห็ดอัตโนมัติ มก. 194
37 เครื่องอบปลาแดดเดียวโดยไม่ง้อแดด มก. 195
38 แผ่นฟิล์มยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ มข. 196
39 สูตรยางพลาสติกชีวภาพ มข. 197
40 ข้อต่อเหล็กกล่อง มจธ. 198
41 ฟิล์มนิรภัยระดับนาโนส�าหรับเอกสารหรือสิ่งพิมพ์มีค่าที่ต้องการความปลอดภัยจากการถูกปลอมแปลง มจธ. 199
42 วิธีการเตรียมสารละลายที่มีสมบัติความไม่ชอบน�้าอย่างยิ่งยวดจากแกลบส�าหรับพ่นเคลือบบนพื้นผิววัสดุ มจธ. 201
43 อะลูมิเนียมผสมที่เสริมแรงด้วยอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ มจธ. 202
 ที่มีการเติมธาตุผสมเซอร์โคเนียมส�าหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง 
44 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นหยาบสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูง มจธ. 203
45 อุปกรณ์ให้ความร้อนและหัวเผาวัสดุพรุนในรูปแบบต่างๆ มจธ. 204
46 เครื่องผลิตชีวมวลความร้อนสูงด้วยปฏิกรณ์แบบสั่นสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟ มจพ. 205
47 เครื่องตีเกลียวเส้นด้าย มทร. อีสาน 206
48 เครื่องปิ้งอัตโนมัติแบบให้ความร้อนสองข้างควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มทร. อีสาน 207
49 ชุดค้นหมี่เส้นด้าย มทร. อีสาน 208
50 รถยกสิ่งของขึ้น/ลงหลังรถกระบะด้วยระบบไฮดรอลิกส์ มทร. อีสาน 210
51 วัสดุป้องกันการพังทลายของผนังดินลาดเอียง มทส. 211
52 Couter Rotating Generator มม. 212
53 Household’s Organic Waste Digester มม. 213
54 เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองส�าหรับทักษะเทนนิส มวล. 214
55 เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองส�าหรับทักษะมวยไทย มวล. 215
56 ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง มวล. 216
57 ผลิตภัณฑ์เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ  มอบ. 217
 เพื่อวิสาหกิจสวนยางขนาดกลางและ ขนาดย่อมตามแนวทาง “สานพลังประชารัฐ”
58 เครื่องปลิดและคัดขนาดฝักถั่ว สจล. 218
59 รถเข็นจ�าหน่ายอาหาร สจล. 219
60 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยล�าแสงไฟสปอร์ตไลท์ผ่านระบบโซล่าเซลล์ ซ.อ.บ. 220
61 เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยพลังงานน�้าหมุนวน ซ.อ.บ. 221
62 ตู้อบอเนกประสงค์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซ.อ.บ. 222
63 เครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ และเครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน บจก. ปทุมอินสตรูเม้นท์ 223
 สเป็คตรั้มในเครื่องเดียวกัน
64 เครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะ (Vibration Analyzer)  บจก. ปทุมอินสตรูเม้นท์ 224
 และวิเคราะห์เสียง (Sound Octave analyzer)
65 ยางพาราชนิดผงแบบสเปรย์ดราย  บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย  226
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เวชส�าอาง	เวชภัณฑ์	 227

1 ขมิ้นชันลดสีเพื่อใช้ทางผิวหนัง สวทช. 228
2 เซรั่มบ�ารุงผิวอนุภาคสารสกัดบัวบก สวทช. 229
3 ตัวน�าส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมส�าหรับสารสกัดถั่งเช่า สวทช. 230
4 สูตรต�ารับเจลท�าความสะอาดผิวและครีมบ�ารุงผิวที่ช่วยท�าให้ผิวขาว สวทช. 231
 ที่มีอนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดสมุนไพรมะขามป้อม (ฟิแลนทัส เอมบลิกา)
5 สเปรย์นาโนอิมัลชั่นผสมสารสกัดกระชายด�าส�าหรับดับกลิ่น สวทช. 232
6 อนุภาคนาโนและไมโครบีดกักเก็บสารสกัดกระเทียมเพื่อเพิ่มการดูดซึม สวทช. 233 
7 นาโนซีรัมจากสารสกัดเห็ดโคนน้อย วว. 234
8 ผลิตภัณฑ์เจลชาเฉพาะที่จากสารสกัดผักคราดหัวแหวน “AcAnes” วว. 235
9 ผลิตภัณฑ์เจลสูตรลูกประคบ วว. 236
10 ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากสารสกัดขิง ส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบ�าบัด วว. 237
11 ผลิตภัณฑ์เวชส�าอางกระชับผิวจากสมุนไพรตังกุย วว. 238
12 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคลายเครียดจากสารสกัดเก็กฮวย Sirelax  วว. 239
13 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ “PakinPas” วว. 240
14 โพรเฮิร์บ (ProHerb) ส�าหรับควบคุมระดับน�้าตาล และเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน วว. 241
15 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลรักษาสิว วว. 242
16 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราบริเวณซอกพับ วว. 243
17 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันรังแค วว. 244
18 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปาก วว. 245
19 เขากวางอ่อนพลัส สพภ. 246
20 เซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม สพภ. 247
21 ผลิตภัณฑ์ต�ารับโอสถพระนารายณ์ สพภ. 248
22 ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผมจากสารสกัดสมุนไพร สพภ. 249
23 ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นจากสารสกัดว่านสากเหล็ก สพภ. 251  
24 ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นบ�ารุงผิวผสมสารสกัดมะหาด สพภ. 253
25 ยาสมุนไพร ต�ารับประสะไพล สพภ. 254
26 การพัฒนาไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง สวก. 255
27 ชุดทดสอบแอลกอฮอล์แบบทรีอินวัน จุฬาฯ 256
28 สารสกัดทุเรียนอ่อนส�าหรับใช้ในเครื่องส�าอาง จุฬาฯ 257
29 กล่องยาแบบแจ้งเตือนและบันทึกการรับประทานยา มข. 258
30 เจลที่มีส่วนผสมของซักซินิลเมลาโทนิน มข. 259
31 เจลที่มีส่วนผสมของเมลาโทนิน มข. 260
32 เจลที่มีส่วนผสมของเอ็น-กลูตาโรอิล เมลาโทนิน มข. 261
33 เจลพอกหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซาด มข. 262
34 เซรั่มบ�ารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซาด มข. 263
35 ภาชนะส�าหรับเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าแบบพกพา มข. 264
36 รองพื้นยางนา มข. 265
37 องค์ประกอบเครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซาด มข. 266
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38 น�้ามันสมุนไพรเสม็ดขาว มจ. 267
39 ครีมบ�ารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของหมากเม่า มทร. อีสาน 268
40 แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิมเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ส�าหรับสิว มน. 269
41 อุปกรณ์ช่วยหยอดตา Nu drops มน. 271
42 ยาสีฟันสมุนไพรอัดเม็ดชนิดเม็ดฟู่ และกรรมวิธีการผลิต  มบ. 272
43 กระบวนการผลิตผ้าต้านแบคทีเรียแกรมบวกด้วยการหมักผ้าร่วมกับแอคติโนแบคทีเรีย มพ. 273
 และกรรมวิธีการสกัดสารเคลือบและตรึงสารโดยตรงจากการหมักด้วยการใช้ความร้อน
44 สูตรต�ารับครีมเจลบ�ารุงผิวที่สามารถเปลี่ยนเป็นหยดน�้านมเมื่อทาลงบนผิว  มพ. 274
 (Milky drop moisturizing cream gel formulation) และเทคนิคการเพิ่มความคงตัวทางกายภาพ
45 สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบพลู มพ. 275
46 สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ไพรเมอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบพลู มพ. 276
47 สูตรและกรรมวิธีการผลิตรองพื้นชนิดเพสต์ที่ปราศจากน�้าหรือรูปแบบมูส (mousse)  มพ. 277
 ที่ใช้สีธรรมชาติจากครั่งและขมิ้นอ้อยเป็นพื้นฐาน
48 กรรมวิธีการสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า มฟล. 278
49 น�้ามันนวดที่มีส่วนผสมของน�้ามันเมล็ดชา มฟล. 279
50 ผลิตภัณฑ์เทียนนวดที่มีส่วนผสมของน�้ามันเมล็ดชา มฟล. 280
51 สูตรผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มที่มีน�้ามันแช่อิ่มข้าวเหนียวเขี้ยวงูเป็นส่วนประกอบ มฟล. 281
52 สูตรผลิตภัณฑ์ลิปสครับที่มีน�้ามันแช่อิ่มข้าวเหนียวเขี้ยวงูและข้าวเหนียวเขี้ยวงูบดเป็นส่วนประกอบ มฟล. 282
53 กรรมวิธีการผลิตน�้าหอมจากดอกทองอุไรและองค์ประกอบของน�้าหอมที่ได้จากกรรมวิธีนี้ มรกจ. 283
54 กรรมวิธีการผลิตน�้าหอมจากดอกอรพิมและองค์ประกอบของน�้าหอมที่ได้จากกรรมวิธีนี้ มรกจ. 284
55 อิมัลชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด มรพส. 285
56 กรรมวิธีการผลิตผงสีย้อมผ้าจากแบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม มวล. 286
57 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเปลือกผลมังคุดที่มีแอลฟา-แมงโกสตีน ม.อ. 287
58 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบรรเทาอาการกรดไหลย้อนจากนาโนแคปซูลของขมิ้นชัน บจก. เอวีเอส อินโนเวชัน 288

อาหาร	เครื่องดื่ม	 289
1 “VIP-Safe Plus” ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา เพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร สวทช. 290
2 นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้ RF dry blanching  วช. 291
 ยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ คงสภาพสีและกลิ่นรสของสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง  
3 การผลิตซอสฟักข้าว วว. 293
4 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปฟิล์มข้าวไรซ์เบอรี่ระดับ SMEs วว. 294
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะหลอด (กัมมี่เยลลี่) วว. 295
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะหลอด (เครื่องดื่มให้พลังงาน) วว. 296
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะหลอด (น�้าหมักมะหลอดพร้อมดื่ม) วว. 297
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะหลอด (มะหลอดบาร์) วว. 298
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะหลอด (มะหลอดแผ่น) วว. 299
10 เครื่องดื่มชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม วว. 300
11 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล “รัสซูล่า (RUSSULA)” จากเห็ดพื้นเมืองอีสาน  วว. 301
 เสริมการท�างานระบบภูมิคุ้มกัน และลดภาวะเสี่ยงมะเร็ง

1 ขมิ้นชันลดสีเพื่อใช้ทางผิวหนัง สวทช. 228
2 เซรั่มบ�ารุงผิวอนุภาคสารสกัดบัวบก สวทช. 229
3 ตัวน�าส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมส�าหรับสารสกัดถั่งเช่า สวทช. 230
4 สูตรต�ารับเจลท�าความสะอาดผิวและครีมบ�ารุงผิวที่ช่วยท�าให้ผิวขาว สวทช. 231
 ที่มีอนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดสมุนไพรมะขามป้อม (ฟิแลนทัส เอมบลิกา)
5 สเปรย์นาโนอิมัลชั่นผสมสารสกัดกระชายด�าส�าหรับดับกลิ่น สวทช. 232
6 อนุภาคนาโนและไมโครบีดกักเก็บสารสกัดกระเทียมเพื่อเพิ่มการดูดซึม สวทช. 233 
7 นาโนซีรัมจากสารสกัดเห็ดโคนน้อย วว. 234
8 ผลิตภัณฑ์เจลชาเฉพาะที่จากสารสกัดผักคราดหัวแหวน “AcAnes” วว. 235
9 ผลิตภัณฑ์เจลสูตรลูกประคบ วว. 236
10 ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากสารสกัดขิง ส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบ�าบัด วว. 237
11 ผลิตภัณฑ์เวชส�าอางกระชับผิวจากสมุนไพรตังกุย วว. 238
12 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคลายเครียดจากสารสกัดเก็กฮวย Sirelax  วว. 239
13 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ “PakinPas” วว. 240
14 โพรเฮิร์บ (ProHerb) ส�าหรับควบคุมระดับน�้าตาล และเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน วว. 241
15 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลรักษาสิว วว. 242
16 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราบริเวณซอกพับ วว. 243
17 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันรังแค วว. 244
18 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปาก วว. 245
19 เขากวางอ่อนพลัส สพภ. 246
20 เซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม สพภ. 247
21 ผลิตภัณฑ์ต�ารับโอสถพระนารายณ์ สพภ. 248
22 ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผมจากสารสกัดสมุนไพร สพภ. 249
23 ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นจากสารสกัดว่านสากเหล็ก สพภ. 251  
24 ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นบ�ารุงผิวผสมสารสกัดมะหาด สพภ. 253
25 ยาสมุนไพร ต�ารับประสะไพล สพภ. 254
26 การพัฒนาไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง สวก. 255
27 ชุดทดสอบแอลกอฮอล์แบบทรีอินวัน จุฬาฯ 256
28 สารสกัดทุเรียนอ่อนส�าหรับใช้ในเครื่องส�าอาง จุฬาฯ 257
29 กล่องยาแบบแจ้งเตือนและบันทึกการรับประทานยา มข. 258
30 เจลที่มีส่วนผสมของซักซินิลเมลาโทนิน มข. 259
31 เจลที่มีส่วนผสมของเมลาโทนิน มข. 260
32 เจลที่มีส่วนผสมของเอ็น-กลูตาโรอิล เมลาโทนิน มข. 261
33 เจลพอกหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซาด มข. 262
34 เซรั่มบ�ารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซาด มข. 263
35 ภาชนะส�าหรับเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าแบบพกพา มข. 264
36 รองพื้นยางนา มข. 265
37 องค์ประกอบเครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซาด มข. 266
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12 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคนจากเห็ด ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์ วว. 302
13 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด  วว. 303
 เครื่องดื่ม : ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง เสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก)
14 เทคโนโลยีการผลิตผงเครื่องแกงส้มกึ่งส�าเร็จรูป วศ. 304
15 ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ใช้โปรตีนจากพืช (Plant-based) แทนเนื้อสัตว์ วศ. 305
16 ผลิตภัณฑ์ผงนัว สพภ. 306
17 กัมมี่เยลลี่จากข้าวหมากผสมสมุนไพร สวก. 307
18 ขนมไทยพื้นบ้านอาลัวไร้กลูเตน สวก. 308
19 เครื่องดื่มเยื่อฟักข้าวผงรสผลไม้ สวก. 309
20 นวัตกรรมผัดหมี่โคราชกึ่งส�าเร็จรูป สวก. 310
21 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชิ้นเจลอบแห้งที่มีส่วนผสมของพืชผักใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่ม สวก. 311
22 ผลิตภัณฑ์นมฟังค์ชันนอลของน�้านมโค สวก. 312
23 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบุก สวก. 313
24 ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ดเสริมโพรไบโอติกส์ส�าหรับผู้สูงอายุ สวก. 314
25 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบและขมิ้นชัน  สวก. 315
 ส�าหรับผู้ที่มีภาวะ metabolic syndrome และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง 
26 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเศษเหลือของหน่อไม้ตัดแต่ง สวก. 316
27 มะพร้าวเสวย สวก. 317
28 แหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก สวก. 318
29 อาหารสุขภาพต้านโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด และโรคไต จากขิง พุทราจีน และเห็ดหูหนู สวก. 319
30 ผงผลิตแยม มข. 320
31 ไส้กรอกกระเทียมด�า มข. 321
32 ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพโปรติเอสทนร้อนที่ได้จากดีเอ็นเอลูกผสม มจธ. 322
33 ผลิตภัณฑ์ชีสเทียมจากกากถั่วเหลือง มช. 323
34 ผลิตภัณฑ์เส้นจากเยื่อเปลือกเสาวรส มช. 324
35 ผลิตภัณฑ์เส้นโปรตีนจากไข่ขาว มช. 325
36 เนื้อเทียมเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวัน มทร. ธัญบุรี 326
37 เส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วย มทร. ธัญบุรี 327
38 หยวกกล้วยแช่อิ่มอบแห้ง มทร. ธัญบุรี 328
39 แหนมเห็ดผสมผ้าห้าสีหมักด้วยกล้าเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ มทร. ล้านนา 329
40 เม็ดเจลชีวภาพส�าหรับยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร มทร. อีสาน 330
41 เส้นหมี่โคราชที่มีส่วนผสมของแมลงผงและกรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่โคราช มทร. อีสาน 332
42 ไอศกรีมตะคร้อ มทร. อีสาน 333
43 สูตรผลิตเครื่องดื่มน�้าชาหญ้าหนวดแมวผสมเม็ดบีดขิง มทส. 334
44 สูตรผลิตเจลลี่จากพืชสมุนไพร มทส. 335
45 สูตรผลิตผงโรยข้าวผักอีนูนผสมเนื้อปลาช่อนป่นอบแห้ง   มทส. 336
46 สูตรผลิตผักผลไม้แผ่นใยอาหารสูง มทส. 337
47 ชุดตรวจวัดฟอมัลดีไฮด์แบบกระดาษ มบ. 338
48 เครื่องดื่มสมูทตี้ส�าหรับผู้สูงอายุ มม. 339
49 อาหารเจลโปรไบโอติกที่มีสารอาหารครบถ้วนจากข้าวกล้องหอมนิลส�าหรับผู้สูงอายุ มม. 341
50 ตู้นึ่งพลังงานสะอาด มรส. 342



13

51 การผลิตน�้าส้มสายชูหมักจากข้าวปลอดภัย มสด. 344
52 สารต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ไลโคปีนเบต้ากลูแคนคอมเพล็กซ์ที่มีความคงทนและเพิ่มการละลายน�้า มสด. 345
53 กรรมวิธีการปรับสภาพเนื้อรังนกเพื่อป้องกันการละลายหลังผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ ม.อ. 346
 ด้วยความร้อนร่วมกับการใช้แรงดันสูง
54 กระบวนการสกัดน�้ามันจากหัวกุ้งที่ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง ม.อ. 347
55 สูตรการเตรียมอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากแป้งกล้วยน�้าว้าดิบและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ม.อ. 348

อิเล็กทรอนิกส์	 349
1	 ออฟติบอท	(Optibot)	 มช.	 350
2 ชิปขยายสัญญาณรามาน NECTEC SERS Chips สวทช. 352
3 แพลตฟอร์มบริการระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย  สวทช. 353
 Thai Journals Online (ThaiJO)
4 แพลตฟอร์มบริการ เอไอ (AI Service Platform) สวทช. 354
5 แพลตฟอร์มส�าหรับการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Big Stream) สวทช. 355
6 GASSET เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส ประหยัดพลังงาน ต้นทุนต�่า สวทช. 356
7 กรรมวิธีการเตรียมขั้วไฟฟ้าส�าหรับใช่ในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน มข. 357
8 เครื่องตรวจจับต�าแหน่งสูงสุดของจรวดเพื่อปล่อยร่มชูชีพและสัญญาณเสียง มจพ. 358
9 ระบบควบคุมแบบป้อนกลับส�าหรับการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แบบระยะยาว มทส. 360
10 ARSA Framework มธ. 361
11 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีแบบแหล่งก�าเนิดรังสีเคลื่อนที่ มม. 363
12 กล้องจุลทรรศน์ฉายภาพในระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสง มรส. 364
 โดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิทัลระดับไมโครส�าหรับสร้างลวดลายบนวัสดุ   
13 อุปกรณ์ยึดจับโทรศัพท์มือถือกับกระบอกตาของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง มรส. 366

สื่อการเรียน	 368
1 ของเล่นเด็กจากยางธรรมชาติ (Para Plearn Series) สวทช. 369
2 ชุดหุ่นจ�าลองสามมิติของเยื่อหุ้มสมองและโครงหลอดเลือดของสมองสุนัข จุฬฯ 370 
3 ระบบตรวจสอบการเข้าห้องเรียนอัจฉริยะ มจธ. 371
4 ชิ้นงานเชื่อมส�าหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มจพ. 373
5 ชิ้นงานพลาสติกส�าหรับตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา มจพ. 374
6 แผ่นตรวจเช็คทิศทางของสนามแม่เหล็ก มจพ. 375
7 แผ่นตรวจสอบความไวของน�้ายาแทรกซึม มจพ. 376
8 เครื่องชุบโลหะและสังเคราะห์อนุภาคโลหะระดับนาโนโดยวิธีไฟฟ้าเคมี มทษ. 377 
 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและกรรมวิธีการชุบโลหะ
9 สื่อการเรียนการสอนชุดแสดงน�้าหนักบนดาวเคราะห์ต่างๆ มทษ. 378
10 The preparation of drug injection through the injection plug มรส. 379
11  โปรแกรมแปลงอักษรเบลล์ (Braille Translator) สจล. 380



14

TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS
FOR INVESTMENT IN THE NEW NORMAL

วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพ่ือการลงทุน

การแพทย์
39	ผลงาน
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ผลงานเด�นผลงานเด่น สวทช.

	เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยเหมาะสมส�าหรับการใช้งาน 

ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	 ประกอบด้วย	 (1)	 ระบบสร้างและควบคุมแรงดันลบแบบโมดูล	 ที่มีประสิทธิภาพ
การป้องกันการแพร่เชื้อสูงถึง	 99.995%	 มีขนาดเล็กท�าให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก	 ประหยัดพลังงานสามารถ 

ติดตั้งได้เข้ากับเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลายขนาด	 (2)	 แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถน�าเปล 

เข้าเครื่อง	X-ray		และอุโมงค์	CT	scan	ได้	ท�าให้สามารถลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในขั้นตอนการตรวจ 

วินิจฉยั	 รวมถงึการลดความเสีย่งต่อการแพร่กระจายเชือ้	 นอกจากนีย้งัสามารถพบัเกบ็ได้เป็นชดุ	 ท�าให้สามารถ 

ลากคล้ายกระเป๋าเดนิทางหรอืสะพายหลงั	 ประหยดัพืน้ทีเ่หมาะกบัการใช้งานบนรถพยาบาลร่วมกบัเตยีงพยาบาล	 
แผ่นรองหลังหรือเปลตักที่มีอยู ่เดิม	 มีความแข็งแรงรองรับน�้าหนักผู ้ป่วยได้กว่า	 250	 กิโลกรัม	 และ	 
(3)	 ระบบสร้างและควบคุมแรงดันลบอัตโนมัติที่สามารถควบคุมแรงดันอากาศให้เหมาะสมตามการใช้งานได ้

โดยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
  ระบบสร้างและควบคุมแรงดันลบแบบโมดูล	 (Modular	 negative	 pressure	 generation	 unit)	 ที่มี 

	 ประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่เชื้อสูงถึง	99.995%	มีขนาดเล็กท�าให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก	ประหยัด	 
	 พลังงาน	สามารถติดตั้งได้เข้ากับเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลายขนาด

  เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบพับเก็บได้	 (Foldable	 patient	 transportation	 chamber)	 ประหยัดพื้นที่ 
	 เหมาะกบัการใช้งานบนรถพยาบาลร่วมกบัเตยีงพยาบาล	 แผ่นรองหลงั	 หรอืเปลตกัทีม่อียูเ่ดมิ	 มคีวามแขง็แรง 
	 รองรับน�้าหนักผู้ป่วยได้กว่า	250	กิโลกรัม	

  ใช้วัสดุที่สามารถน�าเปลเข้าเครื่อง	X-ray		และ	อุโมงค์	CT	scan

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
  ใช้วัสดุที่สามารถน�าเข้าเครื่อง	X-ray		และ	อุโมงค์	CT	scan	ได้	
  มีขนาดที่สามารถน�าไปติดตั้งบนเตียง	เตียงเข็น	หรือเปลรถพยาบาลได้
  ระบบสร้างแรงดันลมแบบเคลื่อนย้ายได้	 (Mobile	 unit)	 มีแผ่นกรองชนิด	 HEPA	 filter	 กรองอนุภาค	 

	 0.3	ไมครอน	ประสิทธิภาพ	99.995%	และหลอด	UV	เพื่อฆ่าเชื้อก่อนปล่อยอากาศสู่ภายนอก	
  มีช่องส�าหรับท�าหัตถการและใส่สายอุปกรณ์จากภายนอก
  รองรับไฟฟ้ากระแสสลับ	(220	V)	และกระแสตรงจากแบตเตอรี่ส�ารอง	
  มีระบบแจ้งเตือน	(Pressure	alarm)	เมื่อแรงดันลบภายในต�่ากว่าค่าที่ก�าหนด	

การประยุกต์ใช้งาน
	 ในสภาวะปกตใิหม่	 การป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัสหรือโรคติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ	 มคีวามส�าคญัยิง่

ที่จะช่วยให้ระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจากจุดเกิดเหตุและระหว่างน�าส่งโรงพยาบาล	 (Pre-hospital	 life	 
support)	 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งนอกเหนือจากการมีบุคลากรเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ
ตลอดจนรถพยาบาลที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานสากลแล้ว	 การใช้ห้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ 

แรงดนัลบ	 (Patient	 isolation	 and	 transportation	 chamber)	 จะสามารถลดความเสีย่งต่อการแพร่กระจาย
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้	 แม้ว่าในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์ดังกล่าวทั้งในรูปแบบของการน�าเข้า 
จากต่างประเทศ	และการพฒันาภายในประเทศแล้ว		อย่างไรกต็าม	จากการลงพืน้ทีข่องคณะวจิยัเพือ่เกบ็ข้อมลู

เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ
ส�าหรับการแพทย์ฉุกเฉิน (PETE เปลปกป้อง)
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	 และประสบการณ์	 (User	 insights)	 จากผู้ใช้	 พบว่าอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ยังมีปัญหา 
ทีส่�าคญัหลายประการ	 อาท	ิ การไม่สามารถใช้เคล่ือนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล	 การไม่สามารถเคล่ือนย้าย 

ผูป่้วยหนกัทีต้่องใช้เครือ่งช่วยหายใจตลอดเวลา	ความไม่สะดวกในขัน้ตอนการรกัษาพยาบาล		เช่น		การฉายรังสี	 
โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายหลายครั้ง	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยรวม	 โครงการนี้คือการต่อยอดพัฒนาเปล 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อส�าหรับการแพทย์ฉุกเฉิน	 (Patient	 Isolation	 and	 
Transportation	 Chamber)	 ส�าหรบัเคลือ่นย้ายผู้ป่วยจากจุดเกดิเหตุด้วยรถพยาบาลระหว่างน�าส่งโรงพยาบาล	 
ภายใน	 หรือระหว่างสถานพยาบาล	 โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือ	 (1)	 ลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจ	 (2)	 ลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแบบ	 one-stop	 service	 (3)	 ลดระยะเวลาและภาระ 

การปฏิบัติงาน	(4)	มีการทดสอบประสิทธิภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล		

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
	 กลุ่มลูกค้า	:	โรงพยาบาล	มูลนิธิกู้ภัย
	 ผู้ใช้งาน	:	ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
	 ผู้จ�าหน่ายเครื่องมือแพทย์	ที่ได้การรับรอง	ISO	13485

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
  สิทธิบัตรการประดิษฐ์	เรื่อง	“โมดูลสร้างความดันลบแบบพกพา”	เลขที่ค�าขอ	2001005466	
	 	 วันที่ยื่นค�าขอ	25	กันยายน	2563
  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	เรื่อง	“ห้องแรงดันลบ”	เลขที่ค�าขอ	2002004366	
	 	 วันที่ยื่นค�าขอ	25	กันยายน	2563	
  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	เรื่อง	“เครื่องสร้างแรงดันลบแบบพกพา”	เลขที่ค�าขอ	2002004367	
	 	 วันที่ยื่นค�าขอ	25	กันยายน	2563	

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ผ่านการทดสอบ	Clean	room	performance	test	ตามมาตรฐาน	ISO	14644	
  อยู่ระหว่างการทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์	(IEC	60601)	ที่	PTEC
  อยู่ระหว่างการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า	(EMC)	ที่	PTEC
  อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพของหลอด	UV-C	ที่	PTEC
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ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
	 ดร.ศราวุธ	เลิศพลังสันติ	
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	6500	ต่อ	4350	
	 Email	 :	 sarawutl@mtec.or.th
	 พรพิพัฒน์	อยู่สา		
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	6500	ต่อ	4350		
	 Email	 :	 pornpipy@mtec.or.th
	 ทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม	กลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการค�านวณ	
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	สวทช.

	 เสาวลักษณ์	ตั้งวานิชกพงษ์	
	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ		ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	สวทช.	
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	6500	ต่อ	4783
	 Email	 :	 saowalut@mtec.or.th	

	 กุลภัทร์	เฉลิมงาม	
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	7000	ต่อ	1617	
	 Email	 :	 kullapat.cha@nstda.or.th	

	 ศูนย์ลงทุน
	 ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	7000	ต่อ	1340
	 Email	 :	 ifs-nic@nstda.or.th
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ผลงานเด�น

	COXY-AMP	 หรือ	 ชุดตรวจ	 COVID-19	 ด้วยเทคนิคแลมป์เปล่ียนสีในขั้นตอนเดียว	 เป็นการตรวจหาสาร 
พนัธกุรรมของเชือ้ไวรสั	 SARS-CoV-2	 ทีเ่ป็นสาเหตุของโรค	 โดยน�าเอาเทคนคิแลมป์	 หรือ	 Loop-mediated	 
isothermal	 amplification	 (LAMP)	 มาใช้ร่วมกับสีบ่งชี้ปฏิกิริยา	 Xylenol	 Orange	 เพื่อให้สามารถอ่าน 

ผลการตรวจได้ด้วยตาเปล่า	 โดยสงัเกตจากสทีีเ่ปล่ียนไปเมือ่มกีารเพ่ิมปริมาณสารพันธกุรรมของไวรัส	 SARS-CoV-2	
ด้วยเทคนคิแลมป์ในหลอดทดสอบ	 โดยหากตวัอย่างส่งตรวจมกีารตดิเชือ้ไวรสั	 SARS-CoV-2	 สขีองสารละลายจะ
เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง	 แต่ถ้าไม่มีการติดเชื้อ	 สีของสารละลายจะยังคงเป็นสีม่วง	 เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี 
ในขั้นตอนเดียวนี้	 มีความไว	 ความจ�าเพาะและความแม่นย�าสูง	 ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ราคาแพง	 เป็นการท�างาน
แบบขั้นตอนเดียวที่ไม่ยุ่งยาก	และใช้เวลาทดสอบเพียง	75	นาที
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
  COXY-AMP	เป็นเทคนิคที่มีความไว	ความจ�าเพาะและความแม่นย�าสูง
  มีขั้นตอนที่ใช้ในการทดสอบไม่ยุ่งยาก	 ไม่ต้องใช้เคร่ืองมือราคาแพง	 สามารถอ่านผลการตรวจได้ด้วย							 

	 ตาเปล่า	ราคาจึงถูกกว่าเทคนิค	real-time	PCR	ทั้งในเรื่องราคาน�้ายา	และเครื่องมือ
  ใช้เวลาตรวจเพียง	75	นาที	ซึ่งเร็วกว่าเทคนิค	real-time	PCR
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
	 COXY-AMP	 ชดุตรวจโรค	 COVID-19	 เป็นเทคนคิการตรวจหาสารพันธกุรรมของเชือ้ไวรัสด้วยเทคนคิแลมป์ 

ร่วมกับการอ่านผลด้วยสี	 ซึ่งง่าย	 สะดวก	 มีขั้นตอนการทดสอบเพียงขั้นตอนเดียว	 ใช้เครื่องมือราคาไม่แพง	 
ทราบผลได้อย่างรวดเร็ว	 สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการอ่านผล	 รวมถึงมี
ประสทิธภิาพในการตรวจวดัทีม่คีวามไวและความจ�าเพาะสูง	 จึงตอบโจทย์ในการน�ามาใช้ตรวจคดักรองโรคได้	
ซึ่งเป็นอีกแนวทางส�าคัญที่จะช่วยควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19	

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
	 ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้	 COXY-AMP	 คือ	 หน่วยงานที่ให้บริการตรวจทางการแพทย์	 ซ่ึงมีความต้องการชุดตรวจ 

ที่มีความแม่นย�าสูง	ราคาประหยัด	และรวดเร็ว	ลูกค้ากลุ่มนี้	ได้แก่
  ห้องปฏิบัติการภาคสนามตามสถานประกอบการต่างๆ	 เช่น	 สถานศึกษา	 สนามบิน	 ท่าเรือ	 สถานีรถไฟ	 

	 สถานท่ีจัดประชุมหรือนิทรรศการขนาดใหญ่	 สถานบันเทิง	 ห้างสรรพสินค้า	 เป็นต้น	 ซ่ึงอาจจะเป็น 

	 หน่วยงานรัฐ	หรือ	หน่วยงานเอกชนที่มาให้บริการ
  โรงพยาบาลรฐับาล/เอกชน	 ตามพืน้ทีห่่างไกลในต่างจงัหวดัทีไ่ม่มเีครือ่งมอื	 RT-PCR	 รวมถงึโรงพยาบาล 

	 รัฐ/เอกชน	ต้องรองรับปริมาณการตรวจสูง		มีบุคลากรปฏิบัติงานจ�ากัด	
  บรษิทัเอกชนทีใ่ห้บรกิารในการตรวจทางการแพทย์	(lab	เอกชน)	การตรวจคดักรอง	การตรวจ	check	up	
  บริษัทหรือห้องปฏิบัติการที่รับตรวจคุณภาพอาหารส่งออก		หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจคุณภาพ 

	 อาหาร	เช่น	ด่านตรวจอาหาร		ส�านักอนามัย	กทม.	เป็นต้น
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
	 บริษัทผู้ผลิต	และตัวแทนจัดจ�าหน่ายเครื่องมือแพทย์	และชุดตรวจ

COXY-AMP ชุดตรวจโควิด-19
ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขัน้ตอนเดียว 

ผลงานเด่น สวทช.
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สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
	 อนุสิทธิบัตร	เรื่อง	ชุดไพรเมอร์และกรรมวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส	SARS-CoV-2	ด้วยเทคนิคแลมป์		
	 เลขที่ค�าขอ	2003001588	วันที่ยื่นค�าขอ	10	กรกฎาคม	2563	
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 ก�าลงัพฒันาเทคนคิแลมป์เปลีย่นสใีนขัน้ตอนเดียวเพ่ือตรวจหาเชือ้ไวรัส	 Severe	 acute	 respiratory	 syndrome	 

coronavirus-2	 (SARS-CoV-2)	 ท่ีเป็นสาเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 โดยพัฒนา 
ให้อยูใ่นรปูแบบชดุตรวจส�าเรจ็รปูพร้อมใช้งาน	 เทคนคิทีพ่ฒันาขึน้ขณะนีม้คีวามไว	 (sensitivity)	 ในการตรวจ
ที่ช่วง	 2,000-3,000	 copies/ml	 ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะน�าไปใช้ตรวจคัดกรองโรคแล้ว	 เนื่องจากม ี

ความแม่นย�าสูงถึง	 97%	 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากวิธีมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเทคนิค	 real-time	
PCR	 ที่มีความไวในการตรวจสูงมาก	 โดยมาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 
จะยังคงใช้เกณฑ์เดียวกับเทคนิค	 real-time	 PCR	 อยู่	 คือที่	 1,000	 copies/ml	 โดยหากชุดตรวจของ 
ทีมวิจัยสามารถเพิ่มความไวในการตรวจให้ได้เท่ากับ	1,000	copies/ml	จะสามารถผ่านเกณฑ์การรับรอง 
มาตรฐานจาก	 อย.	 และจะท�าให้เอกชนมคีวามมัน่ใจในการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือไปผลิตและจ�าหน่าย 

ในการน�าไปใช้ตรวจคดักรองหาเชือ้ไวรสัโคโรนา	 2019	 ในพืน้ทีต่่างๆ	 ได้	 และจะเป็นการเพิม่ขดีความสามารถ 

ในการตรวจหาเชื้อไวรัสในประชากรจ�านวนมาก	 (Mass	 screening)	 ซึ่งจะน�าไปสู่การป้องกันการระบาด
ของโรค	 COVID-19	 ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้	 ดงันัน้ทมีวจิยัจะยงัต้องใช้เวลาอกีประมาณ	 1-2	 เดอืน	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชุดตรวจและน�าเข้าทดสอบเทคโนโลยีโดย	อย.
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ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
	 วรรณสิกา	เกียรติปฐมชัย
	 ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด	
	 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ	
	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	6700	ต่อ	3254,	3533	
	 Email	 :	 wansika@biotec.or.th
	 ลินดา	อารีย์	
	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	6700	ต่อ	3301
	 Email	 :		linda.are@biotec.or.th	
	 รัชวรรณ	ฐานัตถวงศ์เจริญ	
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	7000	ต่อ1357	 	
	 Email	 :	 ratchawan.tanuttawongcharoen@nstda.or.th
	 ศูนย์ลงทุน	ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	7000	ต่อ	1327		
	 Email	 :	 ifs-nic@nstda.or.th
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ผลงานเด�นผลงานเด่น พันธมิตร

หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือด้วยรังสียูวีซีแบบแหล่งก�าเนิดรังสีเคลื่อนที่ 
(AGV-Cobot UVC)

การแพร่ระบาดของโรค	 COVID-19	 ท�าให้เกดิความเส่ียงต่อการฟุ้งกระจายของเชือ้ไวรัสสู่พ้ืนผิวต่างๆ	 ได้ตลอดเวลา	
โดยเฉพาะสถานทีท่ีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่	อาท	ิโรงพยาบาล	ห้างสรรพสินค้า	ซุปเปอร์มาร์เกต็	โรงภาพยนตร์	เป็นต้น	
การฆ่าเช้ือด้วยรังสียูวีซี	 (UVC)	 นอกจากจะสามารถท�าลายเชื้อไวรัสแล้ว	 ยังสามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งในกลุ่มของ	
แบคทเีรยี	 (Bacteria)	 เชือ้รา	 (Molds)	 โปรโตซวั	 (Protozoa)	 และยสีต์	 (Yeast)	 ซึง่ประสทิธภิาพในการฆ่าเช้ือ 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยของค่าความเข้ม	(Power	Density)	ของรังสีที่กระทบวัตถุ	และเวลา	(Time)	ของการฉายรังสีต่อ 

การก�าเนดิพลงังาน	(Energy)	ทีเ่พยีงพอในการฆ่าเชือ้แต่ละชนดิ	ปัจจุบนัมตู้ีอบยวูซีีเพ่ือใช้ในการฆ่าเชือ้จ�านวนมาก	 
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการรับรังสีจากแหล่งก�าเนิดติดตรึง	 (Stationary	 Radiation	 Source)	 โดยที่ระยะห่าง
ของพืน้ผวิหน้าวตัถจุะมผีลของการรบัความเข้มของรังสีท่ีแตกต่างกนั		ดังนัน้ประสิทธภิาพของการฆ่าเชือ้จะได้ผล 

ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นท่ี	 ยิ่งวัตถุอยู่ห่างจากแหล่งก�าเนิดรังสียูวีซีมากขึ้น	 ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจะลดลง	 
ส่งผลให้เชื้อโรคบนวัตถุที่อยู่ไกลแหล่งก�าเนิดยูวีซีอาจไม่ถูกก�าจัดจนหมดสิ้น

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
	 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีแบบแหล่งก�าเนิดรังสีเคลื่อนที่	 ตามการประดิษฐ์นี้	 เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้การฉายรังสี

ยูวีซีแบบเคลื่อนที่	 (Moving	 UVC-Radiation	 Source)	 ที่สามารถควบคุมทั้งระยะทาง	 และความเร็วได ้

อย่างแม่นย�า	 ซึ่งมีลักษณะพิเศษ	 คือ	 มีแขนกลที่สามารถเคลื่อนที่ไปตามผิวหน้าวัตถุที่ต้องการได้	 สามารถ
ปรับระยะห่างระหว่างวัตถุได้	 มีระบบเซนเซอร์ที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ไปยังวัตถุต่างๆ	 ได้อย่างแม่นย�า	
เน่ืองจากรังสียูวีซีเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อและดวงตาของมนุษย์	 สิ่งประดิษฐ์นี้จึงเหมาะกับการใช้ทดแทน
แรงงานมนุษย์ในกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อเลื่อนแหล่งก�าเนิดยูวีซีไปในพื้นที่ต่างๆ	 โดยไม่ต้องใช้คนขนย้าย	 
และยังสามารถจ�ากัดวงของการแผ่รังสีในพื้นที่ที่ก�าหนด

การประยุกต์ใช้งาน
	 จดุเด่นของนวตักรรมทีน่�าเสนอนี	้ คอื	การใช้	AGV	 เดินรถในเส้นทางทีก่�าหนด	และหยดุตามสถานต่ีางๆ	 เพ่ือให้		 

Cobot	 (แขนกล)	 ท�างานในการมองหาสัญลักษณ์ที่แสดงตัวตนของวัตถุด้วย	Machine	 Vision	 ด�าเนินการ 
ปฏบิตักิารเคลือ่นทีค่�าสัง่ต่างๆ	 ทีไ่ด้บนัทกึไว้	 ซึง่แหล่งก�าเนนิรงัส	ี UVC	 ถกูตดิตัง้ร่วมกบั	 Cobot	 จะเคลือ่นท่ี 

เพ่ือแผ่รังสีลงบนผิวหน้าของวัตถุให้มีระยะห่างที่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 เพื่อให้เกิดความเข้มของรังสี
ต่อพื้นที่	 (Power	Density,	Watt/cm2)	ที่เพียงพอกับความเร็วในการสแกน	(Critical	Velocity,	cm/sec)	
ซึ่งระยะเวลาที่พื้นผิวได้รับ	UVC	จะบ่งบอกถึงพลังงานที่รังสีฉายลงบนพื้นผิว	 โดยความโดดเด่นของการใช้	 
Cobot	 เคลื่อนท่ีเข้าหาพื้นผิววัตถุนี้	 และฉายรังสีเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวขนาดใหญ่	 (Moving	 Radiation	
Source)	จะท�าให้กระบวนการฆ่าเช้ือเป็นไปอย่างรวดเร็ว	มากกว่าการน�า	AGV	ที่ติดต้ัง	แหล่งก�าเนิด 

UVC	 ความเข้มสูงแล้วแผ่รังสีเป็นเวลานาน	 ซึ่งอาจจะไม่เกิดกระบวนการฆ่าเชื้อจริง	 เนื่องจากเมื่อพื้นผิว 
มีระยะห่างจากแหล่งก�าเนิดมาก	 ความเข้มของรังสีจะลดลงอย่างรวดเร็วตามหลัก	 Inverse	 Square	 Law	
และจากการทดลองของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 พบว่า	 กรณีหลอด	 UVC	 30	 Watt 
ความเข้มของ	 UVC	 เมื่อผิวหน้ามีระยะห่างเท่ากับ	 1	 cm	 จะมีค่าเท่ากับ	 8.00	µWatt/cm2	 แต่เมื่อ 

ผิวหน้ามีระยะห่างมากกว่า	10	cm	จะมีความเข้มของ	UVC	เหลือเพียง	0.01	µWatt/cm2	ซึ่งการตั้งหลอด	
UVC	 ห่างจากพื้นผิวที่ต้องการฆ่าเชื้อนั้น	 จะต้องใช้ระยะเวลาของการฉายรังสีที่นานขึ้น	 ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ 
ในเชงิการบรกิารภายในของโรงพยาบาล	 และการฆ่าเชือ้ด้วย	 UVC	 นัน้ไม่ควรใช้มนษุย์เข้ามาร่วมในปฏบิตักิาร	 
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	 เนือ่งจาก	UVC	มผีลกระทบเชงิลบกบัเนือ้เยือ่และดวงตาของมนษุย์	อกีท้ังส่ิงส้ินเปลืองทางเวชภณัฑ์ท่ีจะต้อง 
ใช้ต่อรอบของการท�าความสะอาด	 จะท�าให้ต้นทุนของโรงพยาบาลในแต่ละวันสูงขึ้น	 จึงควรน�าเทคโนโลยี
อัตโนมัติเข้ามาทดแทน	เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ	ในปฏิบัติการฆ่าเชื้อ

	 อย่างไรก็ตาม	 การท�างานในพื้นท่ีท่ีต้องการฆ่าเชื้อนั้น	 มีการวางตัวของส่ิงของ	 เช่น	 โต๊ะ	 เตียง	 ชั้นวาง 
เครื่องมือแพทย์	 รวมถึงประตูที่มีการสัมผัสกับเชื้อได้ตลอดเวลานั้น	 มีความหลากหลายทั้งรูปทรงเรขาคณิต
และมิติ	 การออกแบบ	AGV	 และ	Cobot	 จะต้องครอบคลุมการท�างานโดยรวม	 เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของ
การลงทนุเทคโนโลย	ี รวมถงึการทดสอบประสทิธภิาพการฆ่าเชือ้บนพืน้ผวิต่างๆ	 นัน้	 เป็นการประกนัคณุภาพ
ของระบบ	 การทดสอบในสภาพแวดล้อมจ�าลองและสภาพแวดล้อมจรงิ	 เป็นสิง่จ�าเป็นของการสรปุความส�าเรจ็
ของการพัฒนา

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
	 สนามบิน	 โรงพยาบาล	 คลินิค	 โรงแรม	 ห้างสรรพสินค้า	 สถานศึกษา	 (โรงเรียน	 มหาวิทยาลัย	 nursery)	 

โรงอาหาร	ฯลฯ	

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
	 นักลงทุนที่สนใจในเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยหุ่นยนต์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
	 สิทธิบัตรการประดิษฐ์	เรื่อง	“หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีแบบแหล่งก�าเนิดรังสีเคลื่อนที่”	
	 เลขที่ค�าขอสิทธิบัตร	2001003589	วันที่ยื่นค�าขอ	19	มิถุนายน	2563

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้	สามารถน�าออกสู่ตลาดได้ทันที
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ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 25/25	ถ.พุทธมณฑลสาย	4	ต.ศาลายา	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม	73170
	 ดร.เอกชัย	วารินศิริรักษ์	
	 โทรศัพท์		 :	 08	6701	5231			
	 Email	 :		eakkachai.war@mahidol.ac.th
	 จักรพันธ์	กลีบมาลัย	
	 โทรศัพท์		 :	 08	6175	9739			
	 Email	 :	 Jukkapun.gre@gmail.com
	 นิรชร	เอี่ยมสวรรค์	
	 โทรศัพท์		 :	 09	0991	8339														
	 Email	 :		nirachorn66@gmail.com
	 วัชรพงศ์	หมีสมุทร	
	 โทรศัพท์			 :	 08	6978	2254														
	 Email	 :		watcharaphong.mee@mahidol.edu



เทคโนโลยีต�อรองราคา
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	ชุดตรวจแอนติบอดีของโรคติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19	 (SARS-CoV-2)	 และกรรมวิธีการผลิตชุดตรวจ
ดังกล่าว	 ประกอบด้วย	 แผ่นส�าหรบัหยดตวัอย่าง	 แผ่นส�าหรบัหยดคอนจเูกต	 แผ่นไนโตรเซลลโูลส	 แผ่นดดูซบั
ของเหลว	แผ่นพลาสติกฐาน	(Backing	card)	และน�้ายาบัฟเฟอร์	โดยมีขั้นตอนดังนี้	
	1)	 การเชื่อมโปรตีน	 SARS-CoV-2	 Spike	 domain	 1	 (Purified	 S1	 protein	 SARCoV-2)	 กับอนุภาคทอง 
	 นาโน	 ในข้ันตอนนี้จะได้สารละลายอนุภาคทองนาโนความเข้มข้น	 25	 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร	 ที่เชื่อม 

	 ติดกับโปรตีน	 SARS-CoV-2	 Spike	 domain	 (AuNP	 conjugated	with	 25	 µg/mL	 SARS-CoV-2	 
	 Spike	domain	1)	
	2)		 การเชื่อมแอนติบอดีชนิด	 IgG	ของกระต่ายกับอนุภาคทองนาโน	 ในขั้นตอนนี้จะได้สารละลายอนุภาค 

	 ทองนาโนท่ีเช่ือมติดกับแอนติบอดีชนิด	 IgG	 ของกระต่าย	 (AuNP	 conjugated	 with	 50	 µg/mL	 
	 purified	rabbit	IgG)	
	3)	 การเคลือบสารละลายอนุภาคทองนาโนที่เชื่อมติดกับโปรตีน	 SARS-CoV-2	 Spike	 domain	 (AuNP	 
	 conjugated	with	 25	 ug/mL	 SARS-CoV-2	 Spike	 domain	 1)	 และ	 สารละลายอนุภาคทองนาโน 

	 ทีเ่ชือ่มตดิกบัแอนตบิอดชีนดิ	 IgG	 ของกระต่าย	 (AuNP	 conjugated	 with	 50	 µg/mL	 Purified	 rabbit	 
	 IgG)	บนแผ่นส�าหรับหยดคอนจูเกต	ในขั้นตอนนี้จะได้แผ่นส�าหรับหยดคอนจูเกต	
	4)	 การเคลอืบแอนตบิอดบีนแผ่นเมมเบรนไนโตรเซลลโูลส	 ในขัน้ตอนนีจ้ะได้แผ่นไนโตรเซลลโูลสทีม่เีส้นทดสอบ 

	 เส้นที่	1	(M),	2	(G)	และ	เส้นควบคุม	(C)	
	5)	 การขึ้นรูปชุดตรวจสอบ	 ในขั้นตอนนี้จะได้	 ชุดตรวจแอนติบอดีของโรคติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19	 
	 (SARS-CoV-2)

ทั้งนี้	 มีความมุ่งหมายในการพัฒนาชุดตรวจแอนติบอดีของโรคติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19	 เพื่อตรวจคัดกรอง 
การติดเชื้อไวรัส	 SARS-CoV-2	 ได้อย่างรวดเร็ว	 โดยการตรวจหา	 immunoglobulin	 ทั้งชนิด	 IgM	 และ	 IgG	 
ทีจ่บัจ�าเพาะต่อโปรตนีของเชือ้	COVID-19	 เป็นประโยชน์ต่อทัง้การตรวจการติดเชือ้ในเบือ้งต้นและตรวจติดตาม 

การพัฒนาภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 โดยชุดตรวจนี้ใช้หลักการ	 immunochromatography	 (ICT)	 ใช้เวลา 
ในการตรวจ	 15-20	 นาท	ี ชดุตรวจมคีวามไวและความจ�าเพาะ	 มคีวามคงตวั	 สามารถเกบ็รกัษาได้ทีอ่ณุหภมูห้ิอง	
ใช้ตัวอย่างในการตรวจปริมาตรน้อย	ประมาณ	15-20	ไมโครลิตร	 (2-3	หยด)	ใช้ได้กับตัวอย่างเลือดที่เจาะจาก
ปลายนิ้ว	 พลาสมาหรือซีรัม	 ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรจากผู้ป่วย	 และลดการน�าเข้าชุดทดสอบ
จากต่างประเทศ	

รูปที่	1	ชุดตรวจแอนติบอดีของโรคติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19	(SARS-CoV-2)

ผลงานเด�น

ชุดตรวจแอนติบอดีต่อเช้ือไวรัสก่อโรคโควิด-19
(PSU COVID-19)

ผลงานเด่น พันธมิตร
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จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
	 จุดเด่นของชุดตรวจนี้	 คือ	 เป็นการตรวจหาแอนติบอดีต่อตัวเชื้อไวรัสก่อโรค	 COVID-19	 หรือเป็นการหา 

ร่องรอยของการติดเชื้อ	 ไม่ใช่การหาตัวเชื้อโดยตรง	 จึงมีความเสี่ยงต�่าที่ผู้ป่วยจะแพร่เชื้อสู่ผู้เก็บตัวอย่างและ
ผู้ตรวจ	 ชุดตรวจนี้ท�าได้อย่างรวดเร็ว	 ขั้นตอนการทดสอบไม่ยุ่งยาก	 ไม่ต้องการเครื่องมือที่มีราคาแพงและ 

ซับซ้อนในการตรวจ	 อีกท้ังอ่านผลได้ไวภายใน	 15-20	 นาที	 จึงเหมาะส�าหรับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น	 
โดยที่ผู้ป่วยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
	 ชุดตรวจแอนติบอดีของโรคติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19	 (SARS-CoV-2)	 ประกอบด้วย	 แผ่นส�าหรับ

หยดตัวอย่าง	 แผ่นส�าหรบัหยดคอนจเูกต	 แผ่นไนไตรเซลลโูลส	 แผ่นดดูซบัของเหลว	 แผ่นพลาสตกิฐาน	 และ 

น�า้ยาบฟัเฟอร์	โดยมีลักษณะเฉพาะ	(ดังรูปที่	2)	คือ

รูปที่	2	วิธีตรวจ	และวิธีอ่านผลของชุดตรวจแอนติบอดีของโรคติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19	(SARS-CoV-2)

 	 เส้นทดสอบที	่ 1	 (M)	 เป็นบรเิวณทีแ่สดงถงึความจ�าเพาะของแอนตบิอดต่ีอภมูคิุม้กนัชนดิ	 IgM	 ของมนษุย์ 

	 จากแพะ	(goat	anti-human	IgM	mu	chain)	ใช้ส�าหรับตรวจหาแอนติบอดีชนิด	IgM	ในตัวอย่าง	
 	 เส้นทดสอบที	่ 2	 (G)	 เป็นบรเิวณทีแ่สดงถึงความจ�าเพาะของแอนติบอดีต่อภมูคิุม้กนัชนดิ	 IgG	 ของมนษุย์ 

	 จากแพะ	(goat	anti-human	IgG	Fc)	ใช้ส�าหรับตรวจหาแอนติบอดีชนิด	IgG	ในตัวอย่าง
 	 เส้นควบคุม	 (C)	 เป็นบริเวณท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของชุดตรวจว่าการทดสอบนี้ได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์	 

	 โดยใช้แอนติบอดีต่อภูมิคุ้มกันชนิด	 IgG	 ของกระต่ายจากแพะ	 (goat	 anti-rabbit	 IgG)	 ใช้ส�าหรับเป็น 

	 ตัวควบคุมคุณภาพในชุดทดสอบ
 	 แผ่นส�าหรบัหยดคอนจเูกต	ประกอบด้วย	โปรตนี	SARS-CoV-2	Spike	domain	1	(Purified	S1	protein	 

	 SARCoV-2)	 และแอนติบอดีชนิด	 IgG	 ของกระต่าย	 ในอัตราส่วน	 9	 ต่อ	 1	 โดยที่โมเลกุลของโปรตีน 

	 และแอนติบอดีจะติดกับอนุภาคทองนาโน
 	 น�้ายาบัฟเฟอร์	 ประกอบด้วย	 สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน	 (Phosphate	 Buffer	 Saline,	 PBS)	 

	 ที่มีทวีน-20	0.5%	
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การประยุกต์ใช้งาน
	 สิ่งส่งตรวจที่เหมาะกับการตรวจ	 ได้แก่	 ตัวอย่างเลือด	 ไม่ว่าจะเป็นเลือดที่เจาะตรวจในห้องปฏิบัติการทั่วไป 

ที่แยกเป็นพลาสมาหรือซีรัม	 หรือเลือดที่เจาะจากปลายนิ้วก็ได้	 โดยหากผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ในตัวอย่างเลือด 

จะมีแอนติบอดีอยู่	ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นนี้ก็จะสามารถตรวจพบได้	

	 การตรวจพบแอนติบอดีต่อตัวเชื้อจะพบชนิด	 IgM	 ก่อนเป็นชนิดแรก	 หลังจากการติดเชื้อประมาณ	 5-7	 วัน	 
และชนิด	 IgG	 จะตรวจพบได้ในภายหลัง	 โดยชุดทดสอบ	 PSU	 COVID-19	 นี้	 ได้ท�าการทดสอบเบื้องต้น	 
พบความไวและความจ�าเพาะต่อแอนตบิอดีชนดิ	 IgM	 เท่ากบั	 100%	และ	 98.9%	 ส่วนแอนติบอดีชนดิ	 IgG	 
พบความไวและความจ�าเพาะเป็น	87.5%	และ	98.9%

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
	 กลุม่เป้าหมายของชดุทดสอบเพือ่ตรวจคดักรองการตดิเชือ้ไวรสั	 COVID-19	 (SARS-CoV-2)	 ซึง่เป็นนวตักรรม

เพือ่สงัคมนัน้	 ไม่เพยีงแค่มปีระโยชน์ต่อกลุม่คนไทยเท่านัน้	 แต่เป็นประโยชน์ต่อผูค้นทัว่โลก	 ดงันัน้กลุม่เป้าหมาย
ของผลงานชิ้นนี้	 คือ	 ประชากร	 หน่วยงานต่างๆ	 และหน่วยงานทางการแพทย์ทั่วโลก	 โดยกลุ่มเป้าหมาย 

ในระยะแรกคอื	 หน่วยงานทางการแพทย์ของประเทศไทย	 ท่าอากาศยาน	 และด่านตรวจคนเข้าเมอืง	 โดยมี
กลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังนี้

 	 ราคา	 เนื่องจากรูปแบบวิธีการตรวจที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ	 การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี	 
	 Real-time	 RT	 PCR	 ต้องใช้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	 บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญ	 จึงม ี

	 ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง	 แล้วแต่โรงพยาบาล	 แต่ชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 
	 (SARS-CoV-2)	มีราคาถูก	ประชากรทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย

 	 ความสะดวก	 รวดเร็ว	 ในปัจจุบันวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19	 แบบมาตรฐาน	 ใช้ระยะเวลา 
	 ในการตรวจ	 4-6	 ชั่วโมง	 แต่ชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 (SARS-CoV-2)	 
	 ใช้ระยะเวลาในการตรวจและแปลผล	15	นาที	การแปลผลอ่านค่าได้ง่าย	ไม่จ�าเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ 
	 ทางการแพทย์

 	 ประสิทธิภาพ	 จากผลการทดสอบความไวและความจ�าเพาะของชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อ 

	 ไวรัส	 COVID-19	 (SARS-CoV-2)	 ในหลายโรงพยาบาล	 จ�านวน	 106	 ราย	 ให้ผลการทดสอบแอนติบอดี 
	 ชนดิ	 IgM	 ต่อ	 ชาร์ส-โคว-ีท	ู ให้ความไว	 100%	 (10/10)	 และความจ�าเพาะ	 98.9%	 (95/96)	 ให้ผลการ 
	 ทดสอบแอนติบอดีชนิด	 IgG	 ต่อ	 ซาร์ส-โควี-ทู	 ให้ความไว	 85.5%	 (7/8)	 และความจ�าเพาะ	 98.9%	 
	 (98.9%)	และผลทดสอบความแม่นย�า	มีค่า	100%	

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
	 ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา 
	 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	เรื่อง	ชุดตรวจแอนติบอดีของโรคติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19		(SARS-CoV-2)	
	 และกรรมวิธีการผลิตชุดตรวจดังกล่าว	เลขที่ค�าขอ	2003000824	วันที่ยื่นค�าขอ	17	เมษายน	2563

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 เสร็จสมบูรณ์พร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์	 ทั้งนี้ทีมวิจัยพัฒนาให้สามารถตรวจสอบได้สะดวก	 และให้ผลได้ 

รวดเร็วขึ้น	รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ต่อไปในอนาคต
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นักวิจัย  
	 คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 ผศ.ดร.ธีรกมล	เพ็งสกุล	(หัวหน้าโครงการ)	
	 โทรศัพท์	 :	 09	5898	2108					 Email	 :	 theerakamol.p@psu.ac.th
	 ดร.จิดาภา	เซคเคย์	
	 โทรศัพท์		 :	 08	5199	9712		 Email	 :		jidapa.sz@psu.ac.th
	 ดร.ปิยะวุฒิ	แสวงผล	
	 โทรศัพท์	 :	 08	5738-2625		 Email	 :	 piyawut.s@psu.ac.th
	 ดร.ณัฏฐาภรณ์	ณ	นคร	
	 โทรศัพท์	 :	 08	1608	0410		 Email	 :	 natthaphon.s@psu.ac.th

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 ดร.ธีรภัทร	นวลน้อย	
	 โทรศัพท์	 :	 09	9081	8984		 Email	 :	 teerapat.n@psu.ac.th
	 ดร.ปวีณา	วงศ์วิทย์วิโชติ	
	 โทรศัพท์	 :	 08	6956	0909		 Email	 :	 paweena.w@psu.ac.th	

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
	 ณภัค	พันธุ์ช่างทอง
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	อุทยานวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 โทรศัพท์	 :	 08	0269	2262
	 Email	 :	 napak.jp@gmail.com
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นักวิจัย  
	 ดร.จินตมัย	สุวรรณประทีป
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1101002162	ยื่นค�าขอวันที่	22	กันยายน	2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกนั้นมีความส�าคัญและจ�าเป็นต้องใช้ในงานศัลยกรรมในทุกสาขาท่ีมีการผ่าตัด

เกี่ยวข้องกับกระดูก	 โดยขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกนี้จะถูกใช้งานในการป้ายเพื่อห้ามเลือดที่ออกจาก
กระดูก	 โดยท�าหน้าที่เป็นวัสดุอุดกั้นหลอดเลือดเพื่อให้เลือดหยุดไหลและเกิดการแข็งตัวอย่างไรก็ตาม	 พบว่า
ปัญหาข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ขี้ผึ้งกระดูกในปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นส่วนประกอบของขี้ผึ้ง	 (Beeswax)	 นั้นได้แก่
การทีเ่ป็นวสัดทุีไ่ม่มกีารสลายตวั	 ท�าให้ภายหลงัจากการใช้งานแล้ว	 ขึผ้ึง้ห้ามเลอืดทีอ่อกจากกระดกูดงักล่าว
ยงัคงหลงเหลอือยูใ่นบรเิวณกระดกู	 ซึง่ส่งผลให้เป็นการขดัขวางต่อการเจรญิของกระดกูในระหว่างการสมาน
ตัวในบริเวณดังกล่าว	 ท�าให้บาดแผลของกระดูกไม่เชื่อมติดและเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อของกระดูกอีกด้วย 

ทมีวจิยันีจ้งึได้พฒันาขีผ้ึง้ห้ามเลอืดท่ีออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้	 โดยสามารถใช้งานส�าหรับการห้ามเลอืด 

ที่ออกจากกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับขี้ผ้ึงห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบไม่สลายตัว 
ที่มีการใช้งานทั่วไป																																																																																											

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  เป็นสารสังเคราะห์และสารจากธรรมชาติที่ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ได้จากสัตว์
 	 มีลักษณะเน้ือสัมผัสเป็นข้ีผึ้งท่ีสามารถปั้นด้วยมือและมีประสิทธิภาพในการห้ามเลือดที่ออกจากกระดูก 

	 โดยการป้ายเพื่ออุดกั้นหลอดเลือดของกระดูกและดูดซึมของเหลวในเลือดเพื่อให้เลือดเกิดการแข็งตัว
 	 สามารถสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว	 ภายหลังการใช้งานในการห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกในระยะเวลา 

	 ประมาณ	 48	 ชั่วโมง	 (จากผลการศึกษาในสัตว์ทดลอง)	 ไม่ส่งผลต่อการเชื่อมประสานของกระดูกหรือ 

	 ความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 	 มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพและไม่แสดงความเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อในร่างกาย	 ทั้งจากตัวขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ 

	 ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้	และสารที่เกิดในกระบวนการสลายตัว
   สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องเช่นเดียวกับขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบไม่สลายตัวทางการค้า
 		สามารถผ่านการฆ่าเชื้อทางการแพทย์ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา	ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1618
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th

ขี้ผึ้งส�าหรับห้ามเลือดจากกระดูกที่สลายตัวได้
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นักวิจัย  
	 ภญ.ดร.ณัฐปภัสร	วิริยะชัยพร	และคณะ
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803002752	ยื่นค�าขอวันที่	23	พฤศจิกายน	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การติดเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่	 เป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน	 และนับเป็นโรคติดเช้ือ 

ในระบบทางเดินหายใจที่ส�าคัญที่สุดโรคหนึ่ง	 โดยสามารถพบได้บ่อยในประชากรทุกเพศทุกวัย	และสามารถ
พบได้ทุกพื้นที่ทั่วโลก	 การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้นับเป็นปัญหาส�าคัญทางด้านสาธารณสุข	 เนื่องจาก 

ก่อให้เกิดภาระในด้านต่างๆ	 ตามมา	 ได้แก่	 ภาระทางด้านเศรษฐศาสตร์	 สังคมและชุมชนที่เกิดขึ้นจาก 

การเจ็บป่วย	การขาดงานและรายได้	รวมทั้งภาระในการรักษาและดูแลผู้ป่วย	ดังนั้น	หากไม่มีการตรวจวินิจฉัย	 
คัดกรอง	 การรักษา	 การติดตาม	 และการควบคุมโรคที่ดี	 อาจสามารถน�าไปสู่การระบาดในพื้นที่ต่างๆ	 ได้	 
โดยการระบาดนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นการระบาดแบบฤดูกาลดังที่พบทุกปี	 (epidemic)	 และแบบ	 
ระบาดใหญ่	 (pandemic)	 สาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้เกิดการระบาดของไวรัสได้เกิดจากการที่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ	่ 
มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโปรตีนของเช้ือไวรัสเองได้ง่าย	 การปรับตัวของไวรัสนี้	 จึงท�าให้เช้ือไวรัส 

เกิดการกลายพันธุ ์	 การตรวจวินิจฉัยในเบื้องต้น	 อาจท�าได้โดยการสังเกตอาการทางคลินิกของผู้ป่วย	 
อย่างไรกต็ามการตรวจวนิจิฉยัโดยอาศัยอาการทางคลินิกอย่างเดียว	อาจท�าได้ยาก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ชุดตรวจส�าหรับตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่	 “NanoFlu	 Rapid	 Influenza	 Screening”	 ใช้การตรวจหา 

โมเลกุลของนิวคลีโอโปรตีนจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้งชนิดเอและชนิดบี	โดยใช้หลักการทางวิทยา
ภูมิคุ้มกันในการตรวจจับโมเลกุลเป้าหมายด้วยความจ�าเพาะ	 และหลักการการแยกโมเลกุลเป้าหมายด้วยวิธี 
โครมาโตกราฟีชนดิการไหลในแนวราบบนแผ่น	ชดุตรวจ	 โดยสามารถแสดงสัญญาณการจับเป้าหมายซ่ึงสามารถ
อ่านผลได้ด้วยตาเปล่าภายในระยะเวลาเพยีง	 5-10	นาที	 และในขณะเดียวกนั	 สามารถใช้ตรวจและแยกชนดิ
ของเชื้อไวรัสชนิดเอและชนิดบีได้ในครั้งเดียวกัน	 หากตัวอย่างมีเชื้อไวรัสอยู่	 จะเกิดการจับแบบจ�าเพาะ
ด้วยอนุภาคนาโนท่ีตรึงด้วยโมเลกุลท่ีจ�าเพาะกับเชื้อไวรัสชนิดเอหรือชนิดบี	 ท�าให้เกิดเป็นแถบสัญญาณ
แสดงบนต�าแหน่งทดสอบของแต่ละเชื้อบนแผ่นชุดตรวจคู่กับแถบสัญญาณบนต�าแหน่งควบคุมที่ใช้ใน 

การบอกประสทิธภิาพของชดุตรวจ	 แต่หากตัวอย่างดังกล่าวไม่มเีชือ้ไวรัสชนดิใดอยูเ่ลย	 จะเกดิแถบสัญญาณ 

บนต�าแหน่งควบคุมเพียงต�าแหน่งเดียวเท่านั้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วรรณภรณ์	จันทร์หอม
	 งานพัฒนาธุรกิจ	ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7100	ต่อ	6770
	 Email	 :	 wannaporn.jun@nanotec.or.th

ชุดตรวจส�าหรับตรวจหาการติดเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
“NanoFlu Rapid Influenza Screening”
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นักวิจัย  
	 ดร.บุญล้อม	ถาวรยุติการต์	และคณะ
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001234	ยื่นค�าขอวันที่	8	มิถุนายน	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ภาวะเท้าแบน	 (flat	 feet)	 คือ	 ลักษณะของเท้าที่ไม่มีส่วนโค้งเว้าตรงกลางเท้า	 ฝ่าเท้าจะราบแนบไปกับพื้น

ทั้งหมด	 โดยตรงกลางฝ่าเท้าท่ีโค้งข้ึนมา	 (อุ้งเท้า)	 (arch)	 จะสูญเสียความโค้งของอุ้งเท้าตามธรรมชาติไป	 
ภาวะเท้าแบนเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อและกระดูกของฝ่าเท้าและขาส่วนล่าง	 โดยมีสาเหตุมาจาก 

หลายปัจจัย	 เช่น	 เอ็นข้อเท้าหย่อนยาน	 ข้อเท้าเส่ือม	 กระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทขาซ่ึงส่งผลให้ 
กล้ามเนื้ออ่อนก�าลัง	 ผู้ป่วยท่ีมีน�้าหนักตัวเยอะและอายุมาก	 หรือผู้ป่วยบางคนที่มีความผิดปกติตั้งแต่เกิด	
หรือกระดูกเท้ายังเจริญไม่เต็มที่เมื่ออยู่ในครรภ์	 รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวมาทางพันธุกรรม	
เป็นต้น	 โดยปกติภาวะเท้าแบนที่เกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่	มักไม่ปรากฏสัญญาณหรืออาการใดๆ	อย่างไรก็ตาม	
ผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึกเจ็บเท้า	 โดยเฉพาะบริเวณส้นเท้าหรืออุ้งเท้า	 อาการเจ็บนั้นจะรุนแรงขึ้นเมื่อต้องท�า 
กจิกรรมต่างๆ	 รวมทัง้เกดิอาการบวมทีข้่อเท้าด้านในร่วมด้วย	 วธิรัีกษาภาวะเท้าแบนข้ึนอยูก่บัสาเหตุและระดบั 

ความรนุแรงของอาการ	 หนึง่ในวธิรีกัษาภาวะเท้าแบนทีแ่พทย์แนะน�าคอื	 แผ่นรองในรองเท้าทีม่ส่ีวนพยงุอุง้เท้า	
(arch	support)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 วัสดุแผ่นรองในรองเท้าที่มีความแข็งและเหนียว	ไม่เสียรูปในขณะเดิน
 	 วัสดุแผ่นรองในรองเท้าท่ีมีรูปทรงเฉพาะกับสรีระเท้าของแต่ละบุคคล	 สามารถรองรับน�้าหนักและพยุง 

	 อุ้งเท้าได้ดี
 	 แผ่นรองในรองเท้ามีความบาง	สามารถถอดเปลี่ยนไปใช้กับรองเท้าคู่อื่นได้
 	 กระบวนการผลิตที่รวดเร็วและลดการสูญเสียวัสดุ
 	 เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ	(3D	Printing	Technology)
 	 สูตรพอลิเมอร์ผสมส�าหรับการเตรียมเส้นฟิลาเม้นต์ที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นรองในรองเท้า
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา	ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1618
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th

แผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลจากเครื่องพิมพ์สามมิติ
ในกลุ่มผู้ป่วยเท้าเเบน
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นักวิจัย  
	 ดร.จินตมัย	สุวรรณประทีป	และคณะ
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 

และคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	0801004126	ยื่นค�าขอวันที่	8	สิงหาคม	2551
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การอกัเสบและตดิเชือ้ของกระดกู	 อาจน�าไปสูก่ารสญูเสยีอวยัวะหรือแม้แต่การเสยีชวีติได้หากไม่ได้รับการรักษา

อย่างทันท่วงที	 ซึ่งการผ่าตัดและการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดเป็นแนวทางการรักษาทั่วไป	 ในปัจจุบัน
มีการใช้วัสดุน�าส่งยาที่เป็นเม็ดกลมที่ร้อยเป็นสายได้	 น�าไปวางในบริเวณแผลเพื่อให้วัสดุปลดปล่อย 

ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียในบริเวณบาดแผล	 แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการน�าวัสดุดังกล่าวออกจากร่างกาย 

ในภายหลัง	ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาวัสดุน�าส่งยาปฏิชีวนะส�าหรับการรักษาการอักเสบและติดเชื้อของกระดูก
โดยไม่ต้องน�าวัสดุดังกล่าวออกจากร่างกายผู้ป่วยภายหลังการใช้งาน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 สามารถปลดปล่อยยาปฏิชีวนะปริมาณสูงเพื่อรักษาอาการอักเสบติดเชื้อของกระดูกอย่างมีประสิทธิภาพ
 	 ใช้งานได้โดยไม่ต้องน�าวัสดุน�าส่งยาออกจากร่างกายผู้ป่วย
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
 	 ท�าหน้าที่เป็นกระดูกเทียมได้พร้อมกัน
 	 ใส่ยาปฏิชีวนะได้หลายประเภท
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

วัสดุน�าส่งยาปฏิชีวนะ
ส�าหรับการรักษาการอักเสบติดเช้ือของกระดูก

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา	ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1618
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th
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นักวิจัย  
	 ดร.วรล	อินทะสันตา
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	สวทช.	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เนื่องด้วยวิกฤต	COVID-19	ท�าให้เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาด	คณะผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจ

ในการพัฒนาสเปรย์ส�าหรับพ่นหน้ากากผ้า	 ให้มีคุณสมบัติกันน�้า	 กันน�้ามัน	 และกันฝุ่น	 เพื่อลดการเกาะจาก
ละอองฝอยของน�้า	 น�้ามัน	 หรือฝุ่นที่มีเชื้อโรคปะปน	 นอกจากนี้สเปรย์ดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ในระยะยาว
ด้านอาชีวอนามัยเพื่อความปลอดภัย	 (Occupational	 health)	 ของอาชีพที่ต้องสัมผัสกับน�้ามันและฝุ่น 

ในปริมาณมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 Multifunctional	 N-Coating	 Mask	 Spray	 คือ	 สเปรย์ที่สามารถพ่นเคลือบท�าให้พื้นผิวสิ่งทอมีคุณสมบัติ 

กันน�้า	 กันน�้ามัน	 และกันฝุ่น	 เพื่อลดการเกาะจากละอองฝอยของน�้า	 น�้ามัน	 หรือฝุ่นที่มีเชื้อโรคปะปน 

โดยสเปรย์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ง่ายและไม่เปลี่ยนแปลงสีและรูปร่างของพื้นผิวที่พ่นเคลือบ	 สามารถใช้
ส�าหรับพ่นหน้ากากผ้าทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์	ลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในปัจจุบัน	 
โดยสารเคลอืบดงักล่าวได้ผ่านการทดสอบ	Standard	Toxicity	Test	ตามมาตรฐาน	 ISO	10993-12	 :	2007	 
และ	 Standard	 Skin	 Irritation	 Test	 ตามมาตรฐาน	 OECD	 TG	 439	 พบว่ามีความปลอดภัยและ 

ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ใช้งาน
คุณลักษณะ และจุดเด่นของเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยี
 	 กันน�้า
 	 กันน�้ามัน
 	 กันฝุ่น
 	 กันการยึดเกาะของเชื้อโรค
 	 ปลอดภัยและไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ใช้งาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา	ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1616
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th

สเปรย์เคลือบหน้ากากผ้า กันน�้า กันน�้ามัน กันฝุ่น 
และกันการยึดเกาะของเช้ือโรค

(Multifunctional N-Coating Fabric Mask Spray)
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เทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย  
	 ดร.สิทธา	สุขกสิ,	ดร.ศราวุธ	เลิศพลังสันติ	และ	ฝอยฝน	ศรีสวัสดิ์
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1802002631	ยื่นค�าขอวันที่	29	มิถุนายน	2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อมควรได้รับการกระตุ้นและฝึกสมอง	 เพิ่มพยายามคงระดับความสามารถของ

สมองในด้านต่างๆ	รวมถึง	สมาธิ	ความจ�า	การเรียนรู้	การรับรู้และตอบสนอง	ถึงแม้ในตลาดจะมีผลิตภัณฑ์
เกมฝึกสมองอยู่เป็นจ�านวนมาก	 แต่มักอยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 โทรศัพท์มือถือ	 หรือแทปเลต	 
ซึ่งใช้งานยากส�าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 Monica	 เป็นเกมกระตุ้นสมองส�าหรับผู้สูงอายุ	 ประกอบด้วย	 ซอฟต์แวร์เกม	 และอุปกรณ์ส�าหรับควบคุม 

ไร้สาย	 ซึ่งมีส่วนประกอบคือ	 ปุ่มกด	 แท่นรองปุ่ม	 เบาะวางตัก	 และหูหิ้ว	 โดยที่อุปกรณ์ได้รับการออกแบบ 

ให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ง่าย	 ปุ่มมีขนาดใหญ่	 จับถนัดมือและกดง่าย	 ตัวเบาะเว้ารับกับล�าตัวผู้สูงอายุ	
ท�าให้สามารถวางอุปกรณ์บนตักได้มั่นคง	ไม่ต้องถือ	วางมือบนปุ่มได้ถนัด	และลดโอกาสเกิดการเมื่อยล้า

	 Monica	 เป็นเกมท่ีช่วยกระตุ้นและฝึกสมองของผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม	 ในด้านสมาธิ	 ความจ�า	 
การเรียนรู้	 การรับรู้และตอบสนอง	การคิด	 วางแผน	ล�าดับและตัดสินใจ	และภาษา	ช่วยเพิ่มความมั่นใจ 

ในความสามารถของตนเอง	ด้วยการเอาชนะระดับความยากที่เพิ่มขึ้นของเกม	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้งาน	ผู้ดูแล	และครอบครัว	เหมาะสมกับการน�าไปใช้ได้ทั้งที่บ้าน	สถานดูแลผู้สูงอายุ	และโรงพยาบาล

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

เกมฝึกสมอง (MONICA)

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
	 งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา	ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	617,	4783
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th
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นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์	เกิดเจริญ	และคณะ
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เป็นการน�าเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีการตรวจวัดสถานะทางสุขภาพ	 (Health	 Monitoring)	 แบบเรียลไทม์	 

และออนไลน์	 ที่ก�าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก	 ทั้งในวงการแพทย์	 และการดูแลรักษาสุขภาพ	 
มาบูรณาการเทคโนโลยีเซนเซอร์เข้าด้วยกัน	 ประกอบไปด้วย	 1)	 Physiological	 sensors	 2)	 Biokinetic	
sensors	 3)	 Chemical	 sensor	 4)	 Ambient	 Sensors	 เพือ่ใช้ในการตรวจวดัสถานะสขุภาพการนอนหลบั
ระหว่างคืน	 โดยอปุกรณ์ดงักล่าวผูต้รวจวดัสามารถใช้งานได้ง่าย	 ไม่ต้องตดิเซนเซอร์หรอือปุกรณ์อืน่ใดไปบน
ร่างกายของผูใ้ช้เพือ่ทีจ่ะไม่ให้มกีารรบกวนการนอนหลบั	 และมปีระสทิธภิาพใกล้เคยีงกบัการทดสอบภายใน	
Sleep	 lab	 test	 ใช้งานง่าย	 แปรผลง่าย	 และสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน	 อกีท้ังสามารถท่ีจะเฝ้าระวงัและ
ดูแลให้สถานะทางสุขภาพ	 อยู่ในสุขภาวะที่ดี	 เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ	 และยังสามารถใช้ดูแล
สุขภาพได้ด้วยตัวเอง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นการบรูณาการเทคโนโลยเีซน็เซอร์เข้าด้วยกนั	4	แบบ	คอื	Physiological	+	Biokinetic	+	Chemical	+ 

Ambient	 Sensing	 เพื่อใช้ในการตรวจวัดสถานะสุขภาพขณะนอนหลับ	 โดยท�าให้การตรวจวัด	 และ 

การวิเคราะห์ประเมินผลท�าได้โดยง่าย	 การบูรณาการเทคโนโลยีเซนเซอร์เข้าด้วยกัน	 ท�าให้ผู้ใช้งานสามารถ
ทราบผลการวิเคราะห์ได้ทั้งปัจจัยจากสุขภาพภายในร่างกายและส่ิงแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผลต่อสุขภาพ
การนอนหลับของผู้ตรวจวัด	 ซึ่งท�าให้ผู้ตรวจวัดสามารถหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบได้ตรงจุดปัญหา	 และน�าไป
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มคุณภาพการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นได้

	 สิ่งประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเซนเซอร์นี้	 เป็นชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพการนอนหลับแบบออนไลน	์
สามารถตรวจวัดสุขภาพการนอนหลับอย่าง	 Real-time	 ได้ตลอดทั้งคืนซ่ึงสะดวกต่อการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ผล	 สามารถดผูลข้อมลูย้อนหลงั	 เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการนอนหลบัของผูต้รวจวดั	 โดยการตรวจวดั
จะไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไว้บนร่างกายผู้ตรวจวัดโดยตรง	จึงไม่เป็นการรบกวนการนอนของผู้ทดสอบ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเซนเซอร์
เพื่อตรวจวัดสุขภาพการนอนหลับ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์	เกิดเจริญ
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 โทรศัพท์	 :	 02	201	5842,	08	3245	4499
	 Email	 :	 teerakiat@yahoo.com

อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณทางเคมี
(Chemical Sensors)

อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณทางชีวะจลน์ศาสตร์
(Biokinetic Signals)

เซ็นเซอร์ตรวจวัดกลิ่นแก๊ส
จากร่างกาย

เซ็นเซอร์รับแรงกด

กล่องรับ-ส่งสัญญาณข้อมูล

กล่องรับ-ส่ง
สัญญาณข้อมูล

อุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวมนุษย์
(Ambient Sensors)

กล่องรับ-ส่งสัญญาณข้อมูล

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณภูมิ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้น

อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณทางสรีรวิทยา
(Physiolgical Signals)

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอัตราการระเหยของเหงื่อ
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นักวิจัย   
รศ.ดร.นพ.สิทธิพร	บุณยนิตย์	และคณะ

	 บริษัท	บุณยนิตย์วัสดุแพทย์	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1901003969	ยื่นค�าขอวันที่	26	มิถุนายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 แนวคิดของคณะผู้ประดิษฐ์ต้องการผลิตพลาสเตอร์ปิดแผลที่ท�ามาจากวัตถุดิบของไทยเป็นส่วนใหญ่	 และมี

ความเป็นเครือ่งมอืแพทย์ชนดิทีป่ลอดภยัและมปีระสิทธภิาพ	 อกีท้ังเป็นนวตักรรมท่ีมคีวามแปลกใหม่ระดับโลก	 
เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด�าเนินการด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวดชนิดที่บุคคลผู้มี 

ความรู้พ้ืนฐานสามารถท�าซ�้าได้ผลลัพธ์อย่างเดิม	 และมีคุณค่าเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรม	 อีกทั้งมีคุณสมบัติ
เชิงการใช้งานท่ีดีกว่าและราคาขายถูกกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าจากต่างประเทศ	 นอกจากนั้นยังก่อให้เกิด 

การสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรไทย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 พลาสเตอร์ปิดแผลเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่มีวัตถุดิบได้มาจากวัสดุธรรมชาติของไทย	 99%	 ประกอบด้วย

ช้ินส่วนหลัก	 3	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่	 1	 เป็นส่วนที่สัมผัสบาดแผลท�าขึ้นจากแป้งข้าวเจ้าบริสุทธิ์	 มีลักษณะเป็น 

แผ่นเนือ้พรนุ	ผสมด้วยสารโพวโิดนไอโอดนี	 เพือ่ต่อต้านและฆ่าเชือ้แบคทเีรยี	มคีณุสมบตัสิกดักัน้การตกเลอืด	
ป้องกนัการตดิเชือ้	 ดดูซบัของเหลว	 บรรเทาความเจบ็ปวดซ�า้เตมิ	 ส่วนที	่ 2	 เป็นชิน้ส่วนทีเ่ป็นแผ่นกาวด้านเดยีว	
เพื่อยึดเกาะผิวหนังปกติส�าหรับกดดันให้แผ่นพรุนข้าวเจ้าอยู่กับที่	 และส่วนที่	 3	 เป็นช้ินส่วนแผ่นลื่น	 
เพือ่ปิดป้องกนัเนือ้กาวไม่ให้สมัผสักบัวสัดขุ้างเคยีงขณะเกบ็บรรจ	ุ ท�ามาจากกระดาษสาเคลอืบขีผ้ึง้	 มาตรฐาน
เภสัชอุตสาหกรรม	นับเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมไทย	ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

วัชระพลาสเตอร์ข้าวปิดแผล

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 รศ.ดร.นพ.สิทธิพร	บุณยนิตย์
	 บริษัท	บุณยนิตย์วัสดุแพทย์	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 05	321	4920,	08	1881	8013
	 Email	 :	 punyanitya.s@gmail.com
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นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.บรรยงค์	รุ่งเรืองด้วยบุญ	และคณะ
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	11462
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การท�ากายภาพบ�าบดัถอืเป็นขัน้ตอนทีส่�าคญัขัน้ตอนหนึง่	 ในการฟ้ืนฟสูภาพของผูป่้วยหรอืคนพกิารให้กลบัมา

มีสภาพร่างกายใกล้เคียงกับปกติ	 โดยท่ัวไปผู้ป่วยจะได้รับการท�ากายภาพบ�าบัดอย่างดีขณะอยู่โรงพยาบาล	
ซึ่งมีอุปกรณ์กายภาพบ�าบัดเฉพาะทางที่ครบถ้วนและทันสมัย	 แต่อย่างไรก็ตามด้วยงบประมาณที่จ�ากัดและ 

อุปกรณ์ส่วนใหญ่น�าเข้ามาจากต่างประเทศท�าให้มรีาคาแพง	 โรงพยาบาลทีม่อีปุกรณ์ครบถ้วนทนัสมยัมกัเป็น 

โรงพยาบาลขนาดใหญ่	 ท�าให้เกิดปัญหาผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดเล็กขาดโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์
กายภาพบ�าบัดที่เหมาะสมและทันสมัย	 นอกจากนี้เพ่ือประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย	 ผู้ป่วยต้อง 
ได้รบัการท�ากายภาพบ�าบดัอย่างต่อเนือ่งทีบ้่านด้วย	 แต่จากการทีอ่ปุกรณ์ต่างๆ	 มกัน�าเข้ามาจากต่างประเทศ	
ท�าให้มีราคาค่อนข้างสูง	 ท�าให้ขาดแคลนอุปกรณ์กายภาพบ�าบัดที่เหมาะสม	 และมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูง 
ส�าหรับค่าเดินทางมาท�ากายภาพบ�าบัด	 ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ต�่ากว่า 
ทีค่วรจะเป็น	 นอกจากนีย้งัมปัีญหาของการขาดแคลนนกักายภาพบ�าบดั	 เมือ่ไม่มอีปุกรณ์ช่วยเหลอืในการท�า
กายภาพบ�าบัด	ท�าให้นักกายภาพบ�าบัดต้องรับภาระในการท�างานสูง	ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 อุปกรณ์ฝึกเดินส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 (IWalk)	 ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อช่วยแก้ปัญหา 

ในการฝึกเดินส�าหรับผู้ป่วยอัมพาติครึ่งซีก	ในราคาที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้	โดยปัญหามาจากการขาดแคลน
อปุกรณ์กายภาพบ�าบัด	 อปุกรณ์น�าเข้ามรีาคาแพง	 และต้องการลดภาระของนกักายภาพบ�าบดั	 จากผลการทดสอบ 

กับผู้ป่วยพบว่า	 IWalk	 สามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่ง	 สามารถ 

เดนิได้ดขีึน้	 เดนิได้ไกลข้ึน	 กล้ามเน้ือแข็งแรงมากขึน้	 ผูป่้วยกล้าทีจ่ะลงน�า้หนกัข้างทีอ่่อนแรง	 ปัจจบุนั	 IWalk	 
กระจายการใช้งานในสถานพยาบาลไปแล้วกว่า	10	แห่ง	อยูใ่นระหว่างการทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผศ.ดร.บรรยงค์	รุ่งเรืองด้วยบุญ
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	3001-9	ต่อ	3159,	08	9815	4728
	 Email	 :	 rbunyong@engr.tu.ac.th

อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน
ส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : IWalk
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นักวิจัย  
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สุภัทร์	ไชยกุล
	 ภาควิชาโภชนวิทยา	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	2003000130
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	2003000131

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เองหรือต้องการควบคุมการรักษาโรคต่างๆ	

เช่น	 โรคความดนัเลอืดสงู	 โรคหวัใจขาดเลอืด	 โรคหลอดเลอืดสมอง	 หรอือมัพฤกษ์	 อมัพาต	 และโรคเบาหวาน	
จ�าเป็นต้องบรโิภคอาหารในรปูแบบอาหารทางสาย	 ท�าให้ผูป้ระกอบธรุกจิอาหารทางการแพทย์มกีารเตบิโตแบบ
ก้าวกระโดดมากในปัจจุบัน	 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการด�าเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ทางการแพทย์โดยใช้วตัถดุบิข้าวและผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากพชืเศรษฐกจิของประเทศไทย	 สูก่ารผลติในระดับ
อตุสาหกรรมของประเทศไทย	 เพือ่เพิม่มลูค่าข้าว	 ทดแทนการน�าเข้า	 และให้ผูป่้วยจ�านวนมากสามารถเข้าถงึ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	อาหารทางการแพทย์ที่ใช้ข้าวเป็นหลัก	รวมทั้งใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชภายในประเทศ
	 2.	ด�าเนินการตามข้อก�าหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุดิบของประเทศไทยและระดับสากล
	 3.	ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ท่ีเหมาะส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เอง/ผู้ป่วยทั่วไป/ 

	 ผู้ที่ต้องการสารอาหารครบถ้วนในแต่ละมื้ออาหาร

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 มณฑิรา	แก้วดี
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3309,	09	7978	6881
	 Email	 :	 montira@arda.or.th

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก 
เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์น�าเข้าจากต่างประเทศ
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นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ภัทรสินี	ภัทรโกศล	และคณะ
	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1901000618	ยื่นค�าขอวันที่	30	มกราคม	2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจบุนัระบบการตรวจจบัใบหน้าได้มกีารน�าไปใช้ในอย่างหลากหลาย	 ทัง้ในธนาคาร	 โรงพยาบาล	 และสนามบนิ	 

เป็นต้น	 การท�างานของระบบนี้เกิดจากการน�าอุปกรณ์กล้องวิดีโอมาประยุกต์ใช้	 และมีการใช้อัลกอริทึม 

ในการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน	 โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการตรวจจับใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน	 
นอกจากนี้ยังมีการใช้เพื่อตรวจจับอารมณ์	 เช่น	 เศร้า	 ดีใจ	 เสียใจ	 ซึ่งการตรวจจับลักษณะนี้จะไม่สามารถ
ตรวจจบัอวยัวะอืน่บนใบหน้าได้อย่างละเอยีด	 ไม่ว่าจะเป็นดวงตา	 คิว้	 จมกู	 และปาก	 รวมไปถึงความคมชดั
ของภาพ	 ซึง่กล้องวดิโีอทีม่อียูใ่นปัจจบุนัมข้ีอจ�ากดัในการปรับความละเอยีดตามค�าส่ังทีม่อียูแ่ล้วในกล้องวดิโีอ	
ท�าให้ไม่สามารถปรับความละเอียดของการถ่ายภาพได้อย่างอิสระตามความต้องการของงานด้านการแพทย์	
นอกจากนี้ยังไม่สามารถต่อยอดจากผลลัพธ์การวิเคราะห์ใบหน้าให้สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
แบบอัตโนมัติได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 	 	 สถานะความผิดปกติของผู้ป่วยจากใบหน้า	 โดยมีการติดตั้งกล้องวิดีโอเพื่อตรวจจับใบหน้าผู้ป่วยตลอดเวลา	

และกล้องวิดีโอน้ีเช่ือมต่อกับระบบเพื่อส่งภาพไฟล์วิดีโอไปวิเคราะห์ใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยระบบที่
พัฒนาได้ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 เมื่อระบบวิเคราะห์ใบหน้าแล้วพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น	
ระบบนี้จะส่งสัญญาณแจ้งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ดูแลผู้ป่วย	 ซึ่งอาจจะเป็นแพทย์เจ้าของไข้หรือพยาบาล
ได้โดยทันที

จุดเด่นเทคโนโลยี
  ไม่ต้องใช้ระบบ	Cloud	กลางที่มีความยุ่งยากและไม่มีความยืดหยุ่นเมื่อระบบเครือข่ายกลางมีปัญหา
  ไม่ต้องการอุปกรณ์ที่มีราคาแพงในการท�างาน
  ติดตั้งสะดวก	มีความคล่องตัวสูง
  สามารถน�าไปติดตั้งทั้งตามโรงพยาบาล	หน่วยรักษาพยาบาลทั่วไป	รวมถึงบ้านพักของผู้ป่วย

ระบบตรวจจับการขอความช่วยเหลืออัตโนมัติ
จากใบหน้าผู้ป่วย
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 โทรศัพท์	 :	 02	218	4195-7	ต่อ	109,	08	6336	1486
	 Email	 :	 Jiranat.s@chula.ac.th
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ลูกอมอดบุหรี่

นักวิจัย  
	 ศ.บังอร	ศรีพานิชกุลชัย	และคณะ
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803002316	ยื่นค�าขอวันที่	5	ตุลาคม	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การเสพติดบุหรี่	 เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและมะเร็งปอด	 การรักษาโดยใช ้

นิโคตินทดแทนเพื่อชดเชยนิโคตินในเลือดให้มีเพียงพอที่จะป้องกันอาการถอนยา	 เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลด 

ความอยากบุหรี่ส�าหรับผู้สูบที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการเลิกบุหรี่	 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดหลายรูปแบบ
ที่ใช้เพื่อทดแทนนิโคติน	 เช่น	 แผ่นแปะ	 หมากฝรั่ง	 เม็ดอมใต้ลิ้น	 ลูกอม	 ยาพ่นสูดทางปากและยาพ่นจมูก	 
อย่างไรก็ตาม	 การให้ความร่วมมือของผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่มีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อความส�าเร็จ 

ในการเลิกบุหรี่	 ดังนั้น	 การค้นหาแหล่งนิโคตินและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการยอมรับและ 

ใช้จนเกิดผลส�าเร็จจึงเป็นความท้าทายของนักวิจัย
	 หญ้าดอกขาว	 ใช้รกัษาโรคหลายชนดิ	 เช่น	 เมล็ดใช้บ�ารุงร่างกาย	 ใบใช้เป็นยาฝาดสมาน	 เป็นต้น	 นอกจากนี ้

ยังมีการน�าต้นหญ้าดอกขาวมาท�าเป็นชา	 เพื่อท�าให้เกิดการรับรสที่ผิดไปส�าหรับคนติดบุหรี่ท�าให้ไม่อยาก 

สูบบุหรี่
	 การประดิษฐ์เม็ดอมชนิดนุ่มท่ีมีสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อลดการสูบบุหรี่	 สามารถช่วยเพิ่มการยอมรับใน 

ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่โดยมีผลงานวิจัยรองรับในเรื่องของความส�าเร็จในการเลิกบุหรี่
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 เมด็อมชนดินุม่	 จะละลายช้าๆ	ภายในช่องปาก	ท�าให้สามารถออกฤทธิไ์ด้นาน	 ลดความถีใ่นการสบูบหุรีไ่ด้	 

	 โดยไม่ระคายเคืองต่อลิ้น
 	 การวิจัยทางคลินิกในอาสาสมัครทั้งหมด	111	คน	เป็นเวลา	12	สัปดาห์	พบว่า	 เม็ดอมได้รับการยอมรับ 

	 ในประสิทธิภาพและความปลอดภัย	 สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ในอาสาสมัครที่ติดนิโคตินในระดับต�่า 
	 และปานกลางได้ร้อยละ	30.30	และ	42.86	ตามล�าดับ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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นักวิจัย  
	 ดร.สุภชัย	วงศ์บุณย์ยง,	ดร.ลลนา	นันทการณ์	และ	กิตติ	ธ�ารงอภิชาติกุล
	 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	(FIBO)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1701003546

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เครือ่งท�าจลุหตัถการถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการปฏสินธนิอกร่างกาย	 In-Vitro	 Fertilization	 

(IVF)	 ซึ่งผู้ใช้งานต้องอาศัยความช�านาญในการจับและเคลื่อนย้ายสเปิร์ม	 (Sperm)	 ด้วยเข็ม	 เพ่ือแทง	 
(Penetration)	 เข้าสู่ไข่	 (Oocyte)	 กระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยความประณีต	 ความช�านาญในการรับรู้ 
และตอบสนองต่อวัตถุอย่างดีมาก	 ดังนั้นในสถานพยาบาลด้านการปฏิสนธินอกร่างกายส่วนใหญ่จึงนิยม
เลือกใช้เครื่องจุลหัตถการแบบแมนน่วลอย่างไรก็ตาม	 ในปัจจุบันมีผลงานทางวิทยาศาสตร์มากมายพิสูจน์ว่า 
ปัจจัยของลักษณะจ�าเพาะการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์จุลหัตถการ	 เช่น	 ความเร็วของปลายเข็ม	 ความแรงของ 
การแทง	 และต�าแหน่งของเข็มในการแทง	 มีผลต่อความส�าเร็จของกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกาย	 
ความสามารถในการท�าซ�้าจึงมีความจ�าเป็นอย่างมากในการด�าเนินกระบวนการ	 โดยปรกติแล้วเครื่องท�า 
จุลหัตถการมีราคาสูง	 ด้วยเหตุนี้การที่สถานพยาบาลท่ีมีเคร่ืองระบบแมนน่วลอยู่แล้วจะต้องการลงทุนสูง 
เพือ่ซือ้เครือ่งอตัโนมตัหิากต้องการจะพฒันาและควบคมุคณุภาพการท�ากระบวนการปฏสินธ	ิ โดยส่ิงประดิษฐ์นี้
เป็นอุปกรณ์เสริมท�าให้สามารถท�างานได้โดยไม่ต้องรื้อระบบเดิมเลย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องท�าจุลหัตถการแบบแมนน่วลได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกาย

เน่ืองจากผู้ใช้สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ได้ทันที	 ระบบกลไกเสริมเพื่อการควบคุมอัตโนมัติส�าหรับ
เครื่องท�าจุลหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ	 ตามการประดิษฐ์นี้เป็นอุปกรณ์เสริมส�าหรับต่อเข้ากับเครื่องท�า 
จุลหัตถการแบบแมนน่วลเพื่อให้สามารถควบคุมการเคล่ือนท่ีแบบอัตโนมัติได้ใน	 3	 แกนการเคล่ือนที่	 
ระบบอุปกรณ์กลไกฯ	 นี้มีจุดเด่นคือ	 สามารถต่อเข้ากับเครื่องท�าจุลหัตถการเดิมได้โดยไม่มีการถอดรื้อ 

ระบบเดิมเลย	 โดยประโยชน์ที่ได้รับคือ	 ความสามารถในการท�าซ�้า	 และความแม่นย�าที่สูงขึ้น	 ซึ่งมีผลต่อ 

ความส�าเร็จของกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกาย	 นอกจากนั้นยังเป็นการรองรับการท�างานอื่นๆ	 ในอนาคต
อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ระบบกลไกเสริมเพื่อการควบคุมอัตโนมัติ
ส�าหรับเครื่องท�าจุลหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.หฤษฎ์	ลีละยุวพันธ์
	 หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 02	470	9626,	06	3459	9924
	 Email	 :	 haris.lee@mail.kmutt.ac.th

คอมพิวเตอร์	(31)

ไมโครคอนโทรลเลอร์
(32)

มุม	แกนที่หนึ่ง บอร์ดขับมอเตอร์
แกนที่หนึ่ง	(33)

มอเตอร์
แกนที่หนึ่ง	(	3)

มอเตอร์
แกนที่สอง	(4)

มอเตอร์
แกนที่สาม	(5)

ชุดระบบ
กลไกเสริม

บอร์ดขับมอเตอร์
แกนที่สอง	(34)

บอร์ดขับมอเตอร์
แกนที่สาม	(35)

มุม	แกนที่สอง

มุม	แกนที่สาม

ต�าแหน่งปลายแขน
เครื่องท�าจุลหัตถการ

อุปกรณ์วัดมุมของ
ทั้งสามแกน	(36)

มุม	แกนที่หนึ่ง	สอง	และ	สาม
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นักวิจัย  
	 นวัต	ทองมี
	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1703002383

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคนิ้วล็อคกว่า	 1,300,000	 คน	 ซึ่งจากจ�านวนผู้ป่วยมากกว่าครึ่งหนึ่ง 

จ�าเป็นต้องเข้ารบัการผ่าตดั	เนือ่งจากหากปล่อยให้อาการลกุลาม	สาเหตมุาจากผูป่้วยส่วนมากมกีารละเลยใน
กระบวนการบ�าบัด	 ประกอบกับอุปกรณ์การบ�าบัดและฟื้นฟูอาการในปัจจุบันยังต้องอาศัยการเตรียมการ 
ทางอุปกรณ์และวัสดุค่อนข้างมากและนาน	จึงไม่สามารถรักษาและฟื้นฟูอาการที่บ้านได้

	 การประดิษฐ์นี้มีความมุ่งหมายเพื่อท่ีจะแก้ปัญหาในการเข้าถึงอุปกรณ์และกระบวนการบ�าบัด	 ใช้ยางพารา
ชนิดน่ิมพิเศษเป็นวัสดุท่ีช่วยเป็นแรงต้านอย่างอ่อนให้กับผู้ป่วยในการบริหาร	 รวมถึงมีช่องในการสอดนิ้ว 
เพิม่ความตงึในการยดืได้	 ทัง้นีต้วัผลติภณัฑ์จะมกีารฉีดเจลโพลิเมอร์	 ซ่ึงเป็นเจลท่ีไม่มสีารเคมท่ีีเป็นอนัตราย
ต่อร่างกายและเหมาะเป็นวัสดุท่ีช่วยในการเก็บความร้อนได้ดี	 ประกอบกับเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ทั่วไป	
และเป็นวัสดุท่ีมีท่ัวไปพบได้ในผลิตภัณฑ์ประเภทคลายกล้ามเนื้อ	 เช่น	 แผ่นประคบร้อน-เย็น	 ด้วยเหตุนี ้
จึงท�าให้ผู้ป่วยสามารถเพิ่มความร้อนให้กับตัวผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานได้ง่าย	 ทั้งนี้	 หากตัวผลิตภัณฑ์มี 

ความร้อนแผ่นเทอร์โมสติ๊กเกอร์	จะเปลี่ยนสีที่อุณหภูมิ	60	องศาเซลเซยีส

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อบ�าบัดฟื้นฟูอาการนิ้วล็อคในผู้ป่วย	 อุปกรณ์มีลักษณะส�าคัญประกอบด้วย	 

ส่วนของผลติภณัฑ์ส�าหรบัออกก�าลงักายนิว้มอืซึง่มรีสู�าหรบัสวมนิว้ทัง้	 5	 นิว้	 และส่วนด้านในของตวัผลติภณัฑ์ 

บรรจุก้อนเจลโพลิเมอร์ส�าหรับกระบวนการเพิ่มความร้อนเพื่อการรักษา	 โดยวิธีการใช้งานคือน�าอุปกรณ ์

ผ่านกระบวนการเพิม่ความร้อนด้วยไมโครเวฟหรือการแช่น�า้ร้อนเวลา	 3	 ถึง	 4	 นาที	 จนกระท่ังมคีวามร้อน 

ช่วง	 35	 ถงึ	 60	 องศาเซลเซยีส	 และบรหิารนิว้มอืในระหว่างทีต่วัผลติภณัฑ์ร้อนประมาณ	 10	 ถงึ	 15	 นาที	 
ท�าให้ผู้ป่วยไม่จ�าเป็นต้องเสียค่าเดินทางหรือปล่อยให้อาการล่วงเลยจนต้องเข้ารับการผ่าตัด

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

อุปกรณ์บ�าบัดและฟ้ืนฟูโรคนิ้วล็อค
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.หฤษฎ์	ลีละยุวพันธ์
	 หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 02	470	9626,	06	3459	9924
	 Email	 :	 haris.lee@mail.kmutt.ac.th

ผลิตภัณฑ์
บ�าบัดนิ้วล็อค

เจลร้อยเย็น
[เจลโพลิเมอร์]

ซิลิโคนระดับอ่อน
[เกรดการแพทย์]
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นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์	แสนจุ้ม,	ภก.ดร.พิสิฐ	อุ่ยรุ่งโรจน์	และ	ธีรภัทร	อุ่ยรุ่งโรจน์
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 บริษัท	โพสเฮลท์แคร์	จ�ากัด	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ความลับทางการค้า

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันน�้ายาล้างท�าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ชนิดเอนไซม์ส�าหรับเครื่องล้างอัตโนมัติ

ทุกผลิตภัณฑ์นั้นน�าเข้าจากต่างประเทศ	 บางครั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผูกติดมากับเครื่องล้างอัตโนมัติ	 ท�าให้
ประเทศและรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจ�านวนมาก	นอกจากนั้นการใช้และการติดตั้งเครื่องล้างอัตโนมัติ
และระบบบริหารจัดการมีอัตราค่าบริการสูงขึ้น	 นอกจากนั้นปัญหาที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 การเกิดคราบ 

ไบโอฟิล ์มจากจุลินทรีย ์ที่ปนเปื ้อนมากับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ผ ่านการใช ้งานแล้ว	 
ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ท่ีใช้งานแล้วต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการเก็บรวบรวมและน�ามาส่งยัง 
หน่วยจ่ายกลาง	 เพื่อท�าความสะอาดและท�าไร้เชื้อเพื่อน�ากลับไปใช้ใหม่	 ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีโอกาสที่ 
เช้ือจุลชีพจะสร้างไบโอฟิล์มขึน้มาได้	 ซึง่คราบไบโอฟิล์มนัน้เป็นปัญหาทีส่�าคญัทีท่�าให้เกดิการตดิเชือ้ในผูป่้วย	 
ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงวิจัยและพัฒนาน�้ายาล้างท�าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ชนิดเอนไซม์
ส�าหรับเครื่องล้างอัตโนมัติที่สามารถขจัดคราบไบโอฟิล์มบนพื้นผิวเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ได้	 
เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 น�้ายาล้างท�าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ชนิดเอนไซม์ส�าหรับเครื่องล้างอัตโนมัติที่สามารถ

ขจัดคราบไบโอฟิล์มบนพื้นผิวเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์นั้น	 ท�าการวิจัยและพัฒนาภายใต้เทคโนโลยี
เภสัชกรรมเพื่อหาความเข้มข้นและสัดส่วนท่ีเหมาะสมของเอนไซม์แต่ละชนิดในการขจัดคราบเลือด	 โปรตีน	
เชื้อจุลชีพ	สารคัดหลั่ง	คราบไบโอฟิล์มและสารอื่นๆ	โดยที่สารออกฤทธิ์และผลิตภัณฑ์ยังคงมีความคงตัว

 	 ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบการลดจ�านวนเชื้อจุลชีพที่สร้างไบโอฟิล์ม	 และลดการก่อไบโอฟิล์มในห้อง 
	 ปฏิบัติการ

 	 มีการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการล้างท�าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	 (In-used	 
	 study	 test)	 ด้วยน�า้ยาล้างท�าความสะอาดเคร่ืองมอืและอปุกรณ์การแพทย์ชนดิเอนไซม์ส�าหรับเคร่ืองล้าง 
	 อัตโนมัติที่สามารถขจัดคราบไบโอฟิล์ม

น�้ายาล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ชนิดเอนไซม์
ส�าหรับขจัดคราบไบโอฟิล์ม
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 	 ผลติภายในประเทศไทยจากโรงงานในประเทศ	 (ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย	 100%)	 ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน 

	 การผลิตน�้ายาฆ่าเชื้อและน�้ายาล้างท�าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์	 ตามมาตรฐาน	 
	 ISO	13485

 	 ได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	เรียบร้อยแล้ว

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปานลดา	วุฒิรัตน์
	 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 โทรศัพท์	 :	 05	394	8678	ต่อ	0,	09	5145	9555
	 Email	 :	 parnlada@step.cmu.ac.th
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นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์	แสนจุ้ม,	ภก.ดร.พิสิฐ	อุ่ยรุ่งโรจน์	และ	ธีรภัทร	อุ่ยรุ่งโรจน์
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 บริษัท	โพสเฮลท์แคร์	จ�ากัด	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ความลับทางการค้า

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจบุนัทีผู่ป่้วยในสถานพยาบาลเสยีชวีติจากการติดเชือ้จุลชพีท่ีด้ือยาปฏชิวีนะสูงข้ึน	 นอกจากนีม้รีายงานว่า 

เกดิจลุชพีทีด่ือ้ยาปฏชิวีนะสายพนัธุใ์หม่และมคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ	 ในไทย	 รวมทัง้อตัราการตดิเชือ้จลุชีพ 

ที่ดื้อยาปฏิชีวนะและอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อจุลชีพที่ดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
ผลิตภัณฑ์น�้ายาฆ่าเชื้อจุลชีพที่ดื้อยาปฏิชีวนะที่มีการใช้ในสถานพยาบาลในไทยนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่น�าเข้า
จากต่างประเทศทั้งหมดและมีราคาสูง	 อีกทั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังผลการทดสอบการท�าลาย/ยับยั้งจุลชีพ
ที่ดื้อยาปฏิชีวนะที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย	 โดยผลิตภัณฑ์น�้ายาฆ่าเชื้อจุลชีพที่ดื้อยาปฏิชีวนะที่จะ 

ท�าการวิจัยและพัฒนาข้ึนนั้นได้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม	 เพื่อท�าให้สารออกฤทธิ์ที่ใช้ใน
ผลติภณัฑ์มคีวามคงตวัและคงประสทิธภิาพในการท�าลายเชือ้จุลชพีท่ีด้ือยาปฏชิวีนะ	 ท้ังยงัผ่านการทดสอบฤทธิ์ 
ท�าลายเชื้อจุลชีพท่ีดื้อยาปฏิชีวนะท้ังสายพันธุ ์มาตรฐานและสายพันธุ ์ที่แยกจากผู้ป่วยภายในประเทศ	
ทดสอบความคงตัวตามข้อก�าหนดของ	 ICH	 guideline	 และ	 ASEAN	 guideline	 นอกจากนี้ไม่แสดง 
ความเป็นพิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลิตภัณฑ์น�้ายาฆ่าเชื้อจุลชีพท่ีดื้อยาปฏิชีวนะผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม	 โดยใช ้

หลักการเสริมฤทธิ์	 (Synergistic	 activity)	 ของสารออกฤทธิ์	 โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อความคงตัวและ 

ความไม่เข้ากัน	(Incompatibility)	ของทั้งสารออกฤทธิ์และผลิตภัณฑ์
 	 ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบฤทธิ์ท�าลายเชื้อจุลชีพที่ดื้อยาปฏิชีวนะทั้งสายพันธุ์มาตรฐานและสายพันธุ์ที่พบ	

	 ในประเทศไทย	(แยกเชื้อมาจากผู้ป่วย)
 	 ไม่มีความเป็นพิษต่อผู้ป่วยและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
 	 ผลติภายในประเทศไทยจากโรงงานในประเทศ	 (ผู้ถือหุน้สัญชาติไทย	 100%)	 ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 

	 การผลิตน�้ายาฆ่าเชื้อและน�้ายาล้างท�าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐาน	 
	 ISO	13485

 	 จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า	 STEREX	 และได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์	 ส�านักงาน 

	 คณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	เรียบร้อยแล้ว

ผลิตน�้ายาฆ่าเช้ือจุลชีพที่ดื้อยาปฏิชีวนะ
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 	เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปานลดา	วุฒิรัตน์
	 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 โทรศัพท์	 :	 05	394	8678	ต่อ	0,	09	5145	9555
	 Email	 :	 parnlada@step.cmu.ac.th
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นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี	ระวีกุล
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	11456
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้เพื่อประดิษฐ์เตียงช่วยเหลือผู ้ป่วย	 ป้องกันและลดแผลกดทับที่มี 

ส่วนประกอบหลักๆ	 คือ	 การปรับระดับการเอียงของเตียงตั้งแต่	 0	 องศา	 ถึง	 30	 องศาทางซีกซ้าย	 และ 

ทางซีกขวา	 เพื่อลดการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยที่ท�าการรักษา	 พร้อมทั้งกายภาพบ�าบัดในส่วนต่างๆ	 
ของร่างกายได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เตียงช่วยเหลือผู้ป่วยป้องกันและลดแผลกดทับ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

โครงรองรับเบาะแบบแยกส่วนส�าหรับเตียงผู้ป่วย

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิชุดา	กล้าเวช
	 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	 โทรศัพท์	 :	 04	423	3000	ต่อ	5101,	06	2165	6415
	 Email	 :	 unisearch.rmuti@gmail.com,	wichudaklawech@gmail.com

โครงรองรับเบาะแบบแยกส่วนส�าหรับเตียงผู้ป่วย
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นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.พรพิศุทธิ์	วรจิรันตน์
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	378400
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 แอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันช่วยในการสื่อสารส�าหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อลดการเคลื่อนไหว

ร่างกายที่อาจมีผลกระทบต่อบาดแผลหลังผ่าตัด	 โดยแอปพลิเคชันจะใช้รูปภาพและเสียงรวมทั้งข้อความ 

ในการสือ่สาร	 ซึง่หากมผีูป่้วยทีม่ปัีญหาด้านการเคล่ือนไหวร่างกายแอปพลิเคชนันีย้งัมฟัีงก์ชนัการกระพริบตา
เพื่อใช้ในการควบคุมแอปพลิเคชัน	 นอกจากนี้แอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันท่ีใช้บอกลักษณะและอาการ 
เจ็บปวดให้แพทย์ทราบได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	ใช้รูปภาพและเสียงรวมทั้งข้อความในการสื่อสารแทนการพูดเพื่อลดการเคลื่อนไหวร่างกาย
	 2.	มีฟังก์ชันรองรับการบอกอาการและลักษณะของความเจ็บปวด
	 3.	สามารถใช้การกระพริบตาเพื่อควบคุมแอปพลิเคชัน
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

โปรแกรมช่วยสื่อสารกับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ
ในระยะพักฟ้ืน

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จิราภรณ์	คลอดเพ็ง
	 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 โทรศัพท์	 :	 05	596	8707,	09	067	51765
	 Email	 :	 jirapornk@nu.ac.th



เทคโนโลยีต�อรองราคา

52

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จิราภรณ์	คลอดเพ็ง
	 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 โทรศัพท์	 :	 05	596	8707,	09	0675	1765
	 Email	 :	 jirapornk@nu.ac.th

นักวิจัย  
	 ดร.ภก.ประยุทธ	ภูวรัตนาวิวิธ,	รศ.นพ.จรัญ	สายะสถิต	และ	ผศ.ดร.เจนยุทธ	ศรีหิรัญ
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	73352
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 นวัตกรรมท่ีคิดค้นโดยสหสาขาวิชาชีพ	 เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก	 กลับมาหายใจ 

ได้เองเป็นปกติและเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์หรือบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 วัดปริมาตรและความดันจากการหายใจเข้าและออกได้อย่างถูกต้องแม่นย�า
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

NU Spiro Breathe เครื่องมือฝึกสมรรถภาพการหายใจ
ส�าหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก
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นักวิจัย  
	 ผศ.นพ.กิตติ	กรุงไกรเพชร
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	15460

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 จากการศึกษาผลลัพธ์ของการคลอดบุตรนอกโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์	 ศิริราชพยาบาล	 พบว่า

ทารกจะนอนโรงพยาบาลนานกว่าปกติและมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิกายต�่ากว่าเกณฑ์	 ท�าให้ทารกแรกคลอด 

มรีะบบสรรีวทิยาแปรปรวนและเกดิภาวะพร่องออกซิเจนตามมาได้	 ซ่ึงการเตรียมความพร้อมของรถพยาบาล 

ฉกุเฉนิเพือ่ช่วยเหลอืทารกแรกคลอดนอกโรงพยาบาลจงึเป็นสิง่จ�าเป็น	 เนือ่งจากระยะเวลาในการคลอดบตุร
จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 จึงท�าให้ทารกมีโอกาสพลัดหล่นจากมือผู้ช่วยท�าคลอดบุตร	 หรือทารกพลัดหล่นมา
เองได้ในระหว่างการเบ่งคลอดในกรณีเร่งด่วนเช่นนี้ได้	 ดังนั้นการป้องกันปัญหาดังกล่าวท�าได้โดยการพัฒนา
เครือ่งมอืช่วยท�าคลอดเพือ่ป้องกนัทารกพลดัหล่นในระหว่างการคลอด	 เพือ่ช่วยลดความเสีย่งของการบาดเจ็บ 

ของทารกแรกคลอดได้	 อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้กับทีมกู้ภัยและสตรีมีครรภ์ที่จ�าเป็นต้องใช้บริการ 
ดังกล่าวได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 อุปกรณ์มีขนาดเล็กพกพาไปกับรถพยาบาลฉุกเฉินและรถกู้ภัยฉุกเฉินได้
 	 มีมือจับเสริมแรงเบ่งคลอดท�าให้ใช้งานได้คล่องตัว
 	 มีถาดรองรับทารกแรกคลอดเพื่อป้องกันการพลัดหล่นได้	 และถาดดังกล่าวเป็นที่รองรับเลือดและน�้าคร�่า 

	 จากการท�าคลอดได้โดยมีรูระบายที่ถาดเพื่อตวงวัดปริมาณของเหลวได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ศิริพร	ทรัพย์โตทิม
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยบูรพา
	 โทรศัพท์	 :	 03	810	2287,	09	0041	1999
	 Email	 :	 siripon.sa@buu.ac.th

อุปกรณ์ป้องกันทารกพลัดหล่น
ในการคลอดบุตรทางช่องคลอดชนิดพกพา
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นักวิจัย  
	 ผศ.นพ.กิตติ	กรุงไกรเพชร
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002703	ยื่นค�าขอวันที่	15	ตุลาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 จากการสงัเกตกระบวนการคลอดโดยการผ่าตัดคลอด	 จะมพียาบาลห้องคลอดหรือพยาบาลห้องทารกแรกเกิด	

หรือกุมารแพทย์	 มารับทารกแรกคลอดในห้องผ่าตัด	 หลังจากทารกคลอดจะมีการอุ้มทารกจากเตียงผ่าตัด 

ไปยงัเตยีงทารกแรกคลอดทีต่ัง้ไว้ในห้องผ่าตดัหรือหน้าห้องผ่าตัด	 ซ่ึงช่วงเวลาดังกล่าวผู้วจัิยได้มองเหน็ความเสีย่ง
ของการพลัดหล่นจากมือของเจ้าหน้าที่ผู้รับทารกจากมือสูติแพทย์ที่ผ่าตัด	 เนื่องจากใช้ผ้าสี่เหลี่ยมผืนใหญ่
เพยีงผนืเดยีวเพือ่ใช้รองรบัทารก	 โดยไม่มอีปุกรณ์อืน่ช่วยยดึรัง้เพือ่ป้องกนัทารกแรกคลอดพลดัหล่น	 ซึง่ปัญหา 
ดังกล่าวมักมีการพูดถึงกันอยู่เสมอแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 อุปกรณ์อุ้มทารกแรกเกิดที่คลอดด้วยการผ่าตัด	 ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันทารกพลัดหล่นระหว่างที่รับทารก

จากมือสูติแพทย์	 โดยชิ้นงานท�าด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าส�าลีที่ให้ความนุ่มนวลในการใช้งานและมีการแพ้น้อย	
ทั้งยังสามารถท�าให้ปลอดเช้ือได้ด้วยการอบหรือนึ่งด้วยความร้อนตามมาตรฐานการฆ่าเชื้อเสื้อผ้าในห้อง
ผ่าตัด	 อุปกรณ์ชิ้นนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักสามส่วน	 คือ	 ส่วนแรกที่เป็นส่วนรองรับทารกแรกคลอด
มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 ส่วนที่สองเป็นถุงเก็บความร้อน	 เพื่อให้ความอบอุ่นกับทารกแรกเกิดในห้อง
ผ่าตัดซึ่งมีอุณหภูมิห้องเย็นกว่าทั่วไป	 และส่วนที่สามเป็นผ้ากันเปื้อนใช้ประกอบกับส่วนที่หนึ่งด้วยแผ่นยึด
แบบเส้นใยไนลอนแบบ	 Velcro	 หรือที่เราเรียกกันว่า	 ตีนตุ๊กแก	 เพื่อยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันโดยถอดออกได้
สะดวก

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ศิริพร	ทรัพย์โตทิม
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยบูรพา
	 โทรศัพท์	 :	 03	810	2287,	09	0041	1999
	 Email	 :	 siripon.sa@buu.ac.th

อุปกรณ์อุ้มทารกแรกเกิดที่คลอดด้วยการผ่าตัด
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นักวิจัย  
	 ศ.คลินิกเกียรติคุณ	ทพ.สุรชัย	เดชคุณากร
	 คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ความลับทางการค้า

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในผู้ป่วยทันตกรรมท่ีใส่เครื่องมือถอดได้	 เช่น	 ฟันปลอมทั้งปาก	 ฟันปลอมบางส่วน	 มักพบความสกปรก 

จากคราบและมีหินปูนเกาะตามเครื่องมือ	 ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มเชื้อภายในช่องปาก	 และจากการเกาะ
ของหินปูนบนเครื่องมือ	ที่จะท�าให้มีการกดทับบริเวณเหงือกและฟัน	ท�าให้มีการอักเสบของเหงือกได้	น�้ายา
ที่สกัดจากผลผลิตธรรมชาตินี้สามารถท�าความสะอาด	ก�าจัดหินปูนที่ติดบนเครื่องมือทางทันตกรรม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นผลติภณัฑ์ทีน่�าผลผลติจากธรรมชาตมิาท�าเป็นน�า้ยา	 สามารถใช้ท�าความสะอาด	 ฆ่าเชือ้	 และก�าจัดหนิปนู

บนเครื่องมือถอดได้ทางทันตกรรม	 โดยน�าเครื่องมือถอดได้ทางทันตกรรมที่มีคราบสกปรกและหินปูนเกาะที่
เครื่องมือมาแช่ในน�้ายาที่สกัดจากผลผลิตธรรมชาตินี้	เป็นเวลา	60	นาที	และขัดด้วยแปรง	จะสามารถก�าจัด
คราบสกปรกและหินปูนบนเครื่องมือออกได้หมด	 ซึ่งเมื่อน�าน�้ายาที่ผ่านการแช่เครื่องมือไปทดสอบ	 พบว่ามี 
หนิปนูหลดุออกมาในสารละลาย	 จงึสามารถใช้ท�าความสะอาด	 ฆ่าเชือ้	 และก�าจดัหนิปนูบนเครือ่งมอืถอดได้
ทางทันตกรรม	 มีประโยชน์และคุณค่ากับผู้ป่วย	 ยังเป็นทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหาทางสุขภาพช่องปาก
ส�าหรับผู้ป่วยทันตกรรม

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 สาวอธิฌา	สร้อยนาค
	 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 โทรศัพท์	 :	 02	849	6056,	09	8662	4992
	 Email	 :	 athicha.soi@mahidol.edu

การผลิตน�้ายาที่สกัดจากผลผลิตธรรมชาติที่ใช้ในการท�าความสะอาด 

ก�าจัดคราบจุลินทรีย์ ฆ่าเช้ือและก�าจัดคราบหินน�้าลาย 
ในเครื่องมือถอดได้ทางทันตกรรม
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นักวิจัย  
	 รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา	ตันเจริญ
	 คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801003834	ยื่นค�าขอวันที่	26	มิถุนายน	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เครื่องมือบริหารขากรรไกรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยป้องกันและรักษาภาวะ 

ขากรรไกรยึดหรือภาวะอ้าปากได้จ�ากัดจากการเกิดกล้ามเนื้อหดเกร็ง	 พังผืด	 เนื้อเยื่อแข็งตึง	 ในผู้ป่วยมะเร็ง
ทีไ่ด้รบัการรกัษาด้วยการฉายรงัสบีรเิวณศรีษะและล�าคอ	 รวมถึงในอนาคตเพ่ือน�าไปใช้กบัผู้ป่วยท่ีมกีารบาดเจบ็	 
บริเวณใบหน้าและขากรรไกร	 ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดเนื้องอกบริเวณใบหน้าและขากรรไกร	 การได้รับยา 
บางชนิด	 โดยเครื่องมือนี้มีคุณสมบัติเด่น	 คือ	 สามารถน�ากลับมาใช้ในผู้ป่วยอื่นได้	 (Reusable)	 และพกพา
สะดวก	(Portable)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เคร่ืองมือรักษาภาวะขากรรไกรยึดท่ีผู้วิจัยประดิษฐ์ขึ้นผลิตจากวัสดุ	 acrylonitrile-butadiene-styrene	

ทางการแพทย์ที่สามารถรับแรงกระท�าที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้	 จากการศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์
บ�าบดัขากรรไกรยดึในผูป่้วยทีม่ภีาวะอ้าปากได้จ�ากดัภายหลังการได้รับรังสีรักษาพบว่า	 ผู้ป่วยมรีะยะการอ้าปาก
เพิ่มขึ้นมากที่สุดในผู้ป่วยหลังจากการใช้เครื่องมือบ�าบัดขากรรไกรยึดคือ	 จากที่อ้าปากได้	 2.2	 เซนติเมตร	 
เพิ่มขึ้นเป็น	 4	 เซนติเมตร	 ระยะอ้าปากเพิ่มขึ้น	 1.8	 เซนติเมตร	 ใน	 8	 สัปดาห์หลังใช้อุปกรณ์	 การวัดระดับ
ความพงึพอใจในการใช้อปุกรณ์บ�าบดัขากรรไกรยดึของกลุม่ตวัอย่างพบว่า	 มค่ีาคะแนนความพงึพอใจในแง่ของ	
รูปแบบ	รูปลักษณ์ของอุปกรณ์	การพกพา	มีความมั่นใจในการใช้งาน	สามารถดูแลรักษาและท�าความสะอาด
ได้สะดวก	 สามารถด�าเนนิชวีติได้ตามปกต	ิ การฝึกอ้าปากช่วยท�าให้อ้าปากได้มากขึน้	 และมคีวามพึงพอใจต่อ
การใช้อุปกรณ์โดยรวม

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
	 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 โทรศัพท์	 :	 02	849	6056-7
	 Email	 :	 int.mahidol@gmail.com

เครื่องมือบริหารขากรรไกร
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นักวิจัย  
	 ทองเพิ่ม	มั่นคงดี
	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	มหาวิทยาลัยมหิดล	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1901002979

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 อุบัติการเกิดโรคพบได้ทั่วโลก	 แอลฟ่าธาลัสซีเมีย	 

( -thalassemia)	 เกิดจากการสร้างสายโกลบินชนิดแอลฟ่าลดลงหรือสร้างไม่ได้เลย	 ประชากรไทย
ประมาณร้อยละ	 20-30	 เป็นพาหะของโรคแอลฟ่าธาลัสซีเมยีและเป็นโรคถ่ายทอดทางพันธกุรรมทีพ่บบ่อยทีส่ดุ
ในประเทศไทย	 ในข้ันตอนการตรวจวินิจฉัยแอลฟ่าธาลัสซีเมียในระดับยีน	 ต้องอาศัยกระบวนการตรวจ
วเิคราะห์ทางอณชูวีวทิยาซึง่จ�าเป็นต้องใช้ดเีอน็เอควบคมุเพือ่ใช้ในการแปลผลวนิจิฉยัธาลสัซเีมยี	 อย่างไรกต็าม
ดเีอ็นเอควบคมุดงักล่าวได้มาจากเลอืดของผูท้ีม่ชีนดิการกลายพนัธุข์องแอลฟ่าธาลสัซเีมยีนัน้ๆ	 ซึง่มข้ีอจ�ากัด
เนือ่งจากต้องมกีารเจาะเลอืดในปรมิาณมาก	 และปรมิาณดเีอน็เออาจไม่เพยีงพอส�าหรบัการใช้ต่อไปในอนาคต	
ดังนั้นจึงได้พัฒนาชุดดีเอ็นเอควบคุมส�าหรับตรวจหายีนแอลฟ่าโกลบินขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาดังกล่าว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ชุดดีเอ็นเอควบคุมส�าหรับตรวจหายีนแอลฟ่าโกลบินที่ประดิษฐ์ขึ้น	 สามารถน�าไปช่วยในการแปลผลตรวจ

วนิจิฉยัแอลฟ่าธาลสัซเีมยีได้อย่างถกูต้อง	 รวมถงึสามารถถกูเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอได้อย่างไม่จ�ากดั	 มคีวามคงทน
และสามารถใช้เพื่อตรวจหายีนแอลฟ่าธาลัสซีเมียได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง	 ซึ่งมี
ความส�าคญัส�าหรบัการให้ค�าปรกึษาทางพนัธกุรรม	 ช่วยให้ค�าแนะน�าการวางแผนครอบครวั	 การควบคมุและ
ป้องกันการเกิดโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 อธิฌา	สร้อยนาค
	 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 โทรศัพท์	 :	 02	849	6056,	09	8662	4992
	 Email	 :	 athicha.soi@mahidol.edu

ชุดดีเอ็นเอควบคุมส�าหรับตรวจหายีนแอลฟ่าโกลบิน
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ช้ินดีเอ็นเอบ่งช้ียีนแอลฟ่าโกลบิล
แบบปกติและที่มีการกลายพันธุ์ ตัวอย่างดีเอ็นเอ
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นักวิจัย  
	 ฐิตาภา	ธนวสุมงคล,	พิชญ์สิณี	สุวรรณแพทย์	และ	สื่อจิตต์	เพ็ชร์ประสาน
	 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001309	ยื่นค�าขอวันที่	15	มิถุนายน	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงจ�านวนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว	 อันเนื่อง

มาจากอบุตัเิหต	ุและโรคทางสมอง	ระบบประสาท	และกล้ามเนือ้อนัเนือ่งมาจากพนัธกุรรม	และความผดิปกติ
ของระบบร่างกาย	 ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย	 ส่งผลให้เกิดภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ	 และ 

ความพิการทางด้านร่างกาย	 ซึ่งท�าให้ผู้ป่วยเหล่านั้นมีความจ�าเป็นต้องใช้วีลแชร์ในชีวิตประจ�าวัน	 ผู้ป่วย 

ที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหว	 ผู้พิการอ่อนแรงคร่ึงท่อน	 (Paraplegia)	 และผู้พิการอ่อนแรงคร่ึงซีก 

(Hemiplegia)	 และผู้สูงอายุที่ต้องใช้วีลแชร์ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันมักมีปัญหาในการเคลื่อนย้ายตัว 
จากวีลแชร์	 สู่สถานท่ีต่างๆ	 เช่น	 เตียงนอน	 ชักโครก	 รถยนต์	 และที่นั่งต่างๆ	 เนื่องจากการเคลื่อนย้ายตัว 
จะมช่ีองว่างระหว่างวลีแชร์กบับรเิวณทีต้่องการเคลือ่นย้าย	 ซึง่อาจก่อให้เกดิอนัตรายขณะเคลือ่นย้ายตวั	 และ 

อาจก่อให้เกิดการพลัดตกหกล้ม	 จึงมีความจ�าเป็นในการใช้กระดานเคลื่อนย้ายตัว	 (Transfer	 Board)	 
เพื่อใช้ส�าหรับเคลื่อนย้ายโดยวิธีเลื่อนตัวผู้ป่วยโดยไม่ท�าให้ผู้ป่วยได้รับการกระทบกระเทือนในระหว่าง 
การเคลื่อนย้าย	เพื่อความปลอดภัย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 กระดานเคลื่อนย้ายตัวแบบพกพาผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์โดยการขึ้นรูปชนิดพิเศษเพื่อความแข็งแรง

ทนทาน	 และเพื่อการรับน�้าหนักขณะเคลื่อนย้ายตัว	 และประกอบด้วยบานพับจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที ่
ออกแบบในลกัษณะฟันปลา	 5	 ข้อต่อ	 มลีกัษณะเรียบแบนสนทิกนัทุกข้อต่อเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเคล่ือนย้ายตวั 
ได้อย่างสะดวกสบาย	และลกัษณะข้อต่อบานพบัเมือ่กางบานพบัออกในลกัษณะ	180	องศา	กระดานจะล๊อคไว้
ที่มุม	180	องศา	โดยไม่สามารถกางมากกว่ามุม	180	องศาได้	 เพื่อป้องกันการพับของกระดานขณะผู้ป่วย
ท�าการเคลือ่นย้ายตวั	 และประกบกนัได้แนบสนทิเมือ่พบับานพบัทัง้สองข้างเข้าด้วยกนัเพือ่ความสะดวกสบาย
ในการจัดเก็บ	 มีช่องจับรูปครึ่งวงกลมด้านซ้ายและด้านขวา	 ที่ออกแบบเพื่อให้เข้ากับสรีระของอุ้งมือของ
มนุษย์ขณะหยิบหรือจับ	เพื่อความสะดวกสบายในการพกพากระดานเคลื่อนย้ายตัว

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 อาจารย์พิชญ์สิณี	สุวรรณแพทย์
	 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 โทรศัพท์	 :	 08	5515	3764
	 Email	 :	 phitsini.s@rsu.ac.th

กระดานเคลื่อนย้ายตัวแบบพกพา
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นักวิจัย  
	 ทญ.ดร.ปิยะนุช	กรรณสูต
	 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1901007484	ยื่นค�าขอวันที่	28	พฤศจิกายน	2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในงานทันตกรรมส�าหรับเด็ก	 การถ่ายภาพรังสีด้านประชิด	 เป็นวิธีการถ่ายภาพรังสีที่ใช้มากที่สุดในการด ู

รอยโรคฟันผุด้านประชิดซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ทางคลินิก	 การถ่ายภาพรังสีด้านประชิดให้มีความแม่นย�า 
ในคนไข้เด็กนั้นสามารถท�าได้ยาก	 เนื่องจากผู้ป่วยมักไม่ให้ความร่วมมือกับทันตแพทย์	 และไม่มีอุปกรณ์
ยึดฟิล์มที่มีวงแหวนก�าหนดต�าแหน่งในการถ่ายภาพรังสีด้านประชิด	 เหมือนในการถ่ายด้วย	 เอ็กซีพี	 รินน์	
(XCP®Rinn	 Densply,	 Ontairo,	 Canada)	 ที่ใช้ในผู้ใหญ่	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าจะมีการใช้สแน็ปอะเรย์	
(Snap-a-Ray®	 RINN	 Densply,	 Ontairo,	 Canada)	 ในการถ่ายภาพรังสีด้านประชิดในเด็ก	 เนื่องจาก 

มีขนาดเล็ก	 สามารถเข้าในช่องปากเด็กได้ง่าย	 แต่มีข้อจ�ากัดคือไม่มีส่วนช่วยเล็งกระบอกรังสีที่จะใช้ใน 

การก�าหนดมุมในการถ่ายภาพรังสี	 ส่งผลให้เกิดภาพถ่ายรังสีที่ไม่มีคุณภาพ	 ท�าให้ต้องถ่ายภาพรังสีซ�้า	 
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์	 เครื่องมือปรับมุมถ่ายภาพรังสีด้านประชิดส�าหรับเด็ก	 บีซีซีไชลด์	 จึงได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วย 

ในการเลง็กระบอกรงัสใีห้มคีวามแม่นย�า	 ท�าให้สามารถลดเวลาในการถ่ายภาพรังสี	 ลดปริมาณรังสีทีผู้่ป่วยได้รบั	
สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ป่วยและทันตแพทย์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เคร่ืองมือปรับมุมถ่ายภาพรังสีด้านประชิดส�าหรับเด็ก	 บีซีซีไชลด์	 จะถูกประดิษฐ์ให้มี	 2	 ขนาดตามขนาด

ของฟิล์มที่ใช้ถ่ายด้านประชิดในช่องปากของเด็กทั้ง	 ไซส์ศูนย์	 และไซส์สอง	 ซึ่ง	 1	 ชุดจะสามารถก�าหนดมุม
ในแต่ละจตภุาคของขากรรไกรได้ทัง้ซ้ายและขวา	 มกีารออกแบบให้มลัีกษณะใส	 ท�าให้สามารถเล็งแนวบ่งชี้
ส�าหรับด้านประชิดของฟัน	 ลงบนแนวประชิดที่สนใจได้อย่างแม่นย�า	 นอกจากนี้ยังมีต�าแหน่งขอบก�าหนด 

ขอบเขตด้านหน้าของฟิล์มบริเวณฟันเขี้ยวน�้านม	 ท�าให้สามารถก�าหนดรังสีในแนวระนาบให้ผ่านด้านประชิด
ของฟันได้	 คลอบคลมุต�าแหน่งทีถ่กูต้องถงึด้านประชดิของฟันเขีย้วและฟันข้างเคยีง	 ส่วนแขนรปูตวัยทูีอ่ยูด้่านนอก
ปากจะประกอบด้วย	 เส้นบ่งชี้ต�าแหน่งกึ่งกลางฟิล์ม	 และล่องใส่วงแหวนก�าหนดต�าแหน่ง	 ที่ออกแบบให้
กระชับกับวงแหวนก�าหนดต�าแหน่งที่ผลิตจากวัสดุที่มีลักษณะยืดหยุ่นมีความคงตัวเป็นวง

จุดเด่นเทคโนโลยี 
	 1.		เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะระนาบเดียว	แบน	บาง	ท�าให้ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
	 2.		สามารถท�าความสะอาดและกลับมาใช้ซ�้า
	 3.	มลีกัษณะเป็นมติรกบัเดก็	 เนือ่งจากรปูแบบใสสวยงาม	 มส่ีวนวงแหวนก�าหนดต�าแหน่งทีถ่กูออกแบบให้เป็น			 

	 ของเล่นเด็ก	เพื่อน�ากลับบ้านได้

เครื่องมือปรับมุมถ่ายภาพรังสีด้านประชิดส�าหรับเด็ก
บีซีซีไชลด์ (BCC Child)
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ทญ.ดร.ปิยะนุช	กรรณสูต
	 วิทยาลัยทันตแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 โทรศัพท์	 :	 02	791	6000	ต่อ	4383,	08	9499	8858
	 Email	 :	 Piyanuch.k@rsu.ac.th
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รถเข็นช่วยเดินชนิดเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง

นักวิจัย  
	 ว่าที่	ร.ต.พิชิตพล	โชติกุลนันทน์	และคณะวิจัย
	 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801002268	ยื่นค�าขอวันที่	11	เมษายน	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 “อุปกรณ์ช่วยเดิน”	 เป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือการเดินของผู้ที่มีปัญหาในการเดินจากอุบัติเหตุ	 ผู้ป่วย	 หรือ 

ผู้สูงอายุ	 ปัญหาที่มักพบในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้โดยทั่วไปก็คือ	 การที่ต้องยกอุปกรณ์ช่วยเดินซึ่งท�าให้ผู้ใช	้
เกิดอาการเหนื่อยล้าและไม่สะดวกในการใช้งาน	 นอกจากนี้	 ระบบล้อท่ัวไปมักมีการเคล่ือนท่ีโดยไม่ได้ต้ังใจ	
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

	 “รถเข็นช่วยเดินชนิดเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง”	 ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ที่ 
ต้องการฝึกเดนิ	 อาศยัการเคลือ่นทีข่องล้อแมคคานมัทีส่ามารถเคลือ่นทีร่อบทศิทาง	 โดยใช้รโีมตหรอืปุม่บงัคบั	 
ใช้งานง่าย	 มีความปลอดภัยสูง	 โดยระบบการท�างานจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณ ี

มีปัญหาการเคลื่อนที่	 นอกจากนี้ยังสามารถตั้งโปรแกรมต่างๆ	 เช่น	 การก�าหนดระยะการก้าวเดินได้	 
ผลิตจากวัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศ	ต้นทุนการผลิตต�่า	ผ่านการทดสอบด้านความพึงพอใจจากผู้ใช้แล้ว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 รถเข็นช่วยเดินสามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง	สามารถก�าหนดระยะการก้าวเดินได้
 	 มีระบบความปลอดภัย	ตัดระบบเมื่อเกิดกรณีมีปัญหาการเคลื่อนที่
 	 ขั้นตอนการผลิตง่าย	ต้นทุนต�่า	ใช้วัตถุดิบและเครื่องมือที่หาได้ง่ายในประทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ว่าที่	ร.ต.พิชิตพล	โชติกุลนันทน์
	 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 โทรศัพท์	 :	 08	5253	0753
	 Email	 :	 phichitphon.c@rsu.ac.th



เทคโนโลยีต�อรองราคา

62

นักวิจัย  
	 ว่าที่	ร.ต.พิชิตพล	โชติกุลนันทน์	และคณะวิจัย
	 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801002938	ยื่นค�าขอวันที่	18	พฤษภาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 “รถเข็นไฟฟ้า”	 เครื่องมือช่วยเหลือการเดินส�าหรับผู้ที่มีปัญหาในการเดินเนื่องจากอุบัติเหตุ	 หรือผู้ป่วย	 

ผู้สูงอายุ	 ปัจจุบันอุปกรณ์สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ผู้ขับขี่ควบคุมได้ตามต้องการ	 แต่ยังมีข้อจ�ากัดเรื่อง 
วงเลี้ยวของตัวรถ

	 “รถเข็นไฟฟ้าชนิดเคลื่อนท่ีได้รอบทิศทาง”	 ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพ่ือตอบโจทย์การใช้งานของผู้ที่ 
ต้องการการเคลื่อนท่ีได้อย่างอิสระ	 อาศัยการเคลื่อนที่ของล้อแมคคานัมที่สามารถเคลื่อนที่รอบทิศทาง	 
โดยใช้รโีมตหรอืปุม่บงัคบั	 ใช้งานง่าย	 มคีวามปลอดภยัสูง	 โดยระบบการท�างานจะถกูตัดโดยอตัโนมติัเมือ่เกิด 

เหตุฉุกเฉินท้ังกรณีมีปัญหาการเคลื่อนท่ี	 หรือผู้ควบคุมต้องการตัดการสั่งงาน	 นอกจากนี้ยังสามารถตั้ง
โปรแกรมต่างๆ	 ได้แก่	 ความเร็วในการเคลื่อนที่	 และการเลี้ยว	 ผลิตจากวัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศ	 ต้นทุน 

การผลิตต�่า	ผ่านการทดสอบด้านความพึงพอใจจากผู้ใช้แล้ว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 รถเข็นไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง	อย่างอิสระแม้ในพื้นที่จ�ากัด
 	 มีระบบความปลอดภัย	ตัดระบบเมื่อเกิดกรณีมีปัญหาการเคลื่อนที่
 	 ขั้นตอนการผลิตง่าย	ต้นทุนต�่า	ใช้วัตถุดิบและเครื่องมือที่หาได้ง่ายในประทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

รถเข็นไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ว่าที่	ร.ต.พิชิตพล	โชติกุลนันทน์
	 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 โทรศัพท์	 :	 08	5253	0753
	 Email	 :	 phichitphon.c@rsu.ac.th
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นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ธีรกมล	เพ็งสกุล	และคณะ
	 คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000824	ยื่นค�าขอวันที่	17	เมษายน	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันวิธีที่ใช้ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19	 ท�าได้โดยวิธีการ	 reverse	 transcription	 (RT-PCR)	 และ 

วิธีดังกล่าวจ�าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ	 ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง	 ต้องวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น	 
อีกทั้งใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ชุดตรวจแอนติบอดีของโรคติดเช้ือไวรัสก่อโรคโควิด-19	 เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส	 SARS-CoV-2	 

ได้อย่างรวดเร็ว	 โดยการตรวจหา	 immunoglobulin	 ทั้งชนิด	 IgM	 และ	 IgG	 ที่จับจ�าเพาะต่อโปรตีนของ 
เชื้อ	COVID-19	เป็นประโยชน์ต่อทั้งการตรวจการติดเชื้อในเบื้องต้นและตรวจติดตามการพัฒนาภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย	 โดยชดุตรวจนีใ้ช้หลกัการ	 immunochromatography	 (ICT)	 ใช้เวลาในการตรวจ	 15-20	 นาที	 
ชดุตรวจมคีวามไวและความจ�าเพาะ	 มคีวามคงตวัสามารถเกบ็รกัษาได้ทีอ่ณุหภมูห้ิอง	 ใช้ตวัอย่างในการตรวจ
ปริมาตรน้อย	ประมาณ	15-20	 ไมโครลิตร	 (2-3	หยด)	 ใช้ได้กับตัวอย่างเลือดที่เจาะจากปลายนิ้ว	พลาสมา
หรือซีรัม	ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรจากผู้ป่วย	และลดการน�าเข้าชุดทดสอบจากต่างประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

ชุดตรวจแอนติบอดีของโรคติดเช้ือไวรัสก่อโรค-19
(SARS-CoV-2) และกรรมวิธีการผลิตชุดตรวจดังกล่าว

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ณภัค	พันธุ์ช่างทอง
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
	 โทรศัพท์	 :	 07	485	9514	ต่อ	1402,	08	0269	2262
	 Email	 :	 napak.jp@gmail.com
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นักวิจัย  
	 อ.วิสันต์	ตั้งวงษ์เจริญ	และ	ศิระ	ศักดิ์เลิศวิไล
	 คณะวิทยาศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	383757
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การท�ากายภาพบ�าบัดในปัจจุบันผู้ป่วยต้องเข้ารับการบ�าบัดกับทางโรงพยาบาล	 ซึ่งมักเป็นการท�าซ�้าๆ	 เดิมๆ	

เป็นเวลานานๆ	ท�าให้ผูู้ป่วยเกิดความเบ่ือหน่าย	และหมดก�าลังใจในการฝึกไปในที่สุด	นอกจากนี้อุปกรณ์
ที่ใช้ในการฝึกส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้าจากต่างประเทศ	 จึงท�าให้มีราคาค่อนข้างสูง	 บางชนิดมีเฉพาะใน 

โรงพยาบาลใหญ่เท่านั้น	 จึงเกิดการพัฒนาชุดฝึกการทรงตัวของผู้ป่วย	 โดยใช้เกมส์เป็นแรงกระตุ้น	 และ 

ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 โปรแกรมชุดฝึกควบคุมการทรงตัว	 เป็นเคร่ืองมือวัดค่าการทรงตัวของผู้ประสบปัญหาด้านการทรงตัว	 

โดยท�างานร่วมกับชุดกระดานทรงตัว	 ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการทรงตัวร่วมกันส่งข้อมูลแบบ	 real	 time	
มายังคอมพิวเตอร์	ผ่านสัญญาณ	wifi

	 การฝึกท�าโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ดูแลเป็นผู้ก�าหนดรูปแบบการฝึกให้แก่ผู้ป่วย	 โดยการก�าหนดต�าแหน่ง
การทรงตวัทีต้่องเอนตวัไปยงัเป้าหมาย	 และจ�านวนคร้ังทีท่�า	 โปรแกรมจะแสดงคะแนนทีท่�าได้แบบ	 real	 time	
และเสยีงแจ้งเตอืนขณะท�าการฝึก	 ท�าให้ผูฝึ้กได้ใช้ทกัษะการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการทรงตวัในทศิทางต่างๆ	 และ
เพิ่มแรงจูงใจในการท�าการฝึกในรูปแบบเกม

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

โปรแกรมชุดฝึกควบคุมการทรงตัว (Balance Ball)

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 โทรศัพท์	 :	 02	329	8212	ต่อ	18,	08	2599	9544
	 Email	 :	 kmitl.tlo@gmail.com
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นักวิจัย  
	 มโนรมย์	เชี่ยวพานิช,	พัฒนศักดิ์	เกษร,	อรษา	ยิ้มพิรัตน์	และทีมงาน
	 บริษัท	ปทุมอินสตรูเม้นท์	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 สถานะการณ์ของ	 Covid-19	 จากท่ีแพทย์ต้องใกล้ชิดผู้ป่วยในการตรวจวินิจัย	 จากการฟังเสียงปอดและ 

หัวใจ	 ซึ่งขณะท่ีแพทย์อยู่ในชุดป้องกัน	 PPE	 ระดับ	 4	 จะท�าตรวจไม่ได้เลย	 ซ่ึงจ�าเป็นต้องถอดอุปกรณ์ 
ป้องกันส่วนคลุมหัวและหูออก	 และต้องใช้มือ	 สวม-ถอดหูฟังจากหูตัวเอง	 ซึ่งมือมีโอกาสใกล้ชิดกับใบหน้า	
แก้ม	ใบหู	ท�าให้เกิดความเสี่ยงที่แพทย์อาจจะติดเชื้อโรคเอง	และยังต้องอยู่ใกล้ผู้ป่วย	จากที่	Stethoscope	 
ม	ีchest	piece	และ	ear	piece	ยาวห่างกนัไม่เกนิ	1	เมตร	ซึง่ขณะฟังเสยีงปอดผูป่้วย	ไอ	หรอื	จามออกมาอกี	 
ซึ่งท�าให้เห็นความกล้าหาญของคณะแพทย์อย่างแท้จริงที่เอาชีวิตตัวเองมาเส่ียงกับการต่อสู้กับ	 Covid-19	
ท�าให้เกิดแนวคิดของการพัฒนา	V-Steth	เพื่อช่วยการแพทย์ในการต่อสู้กับ	Covid-19	ในการลดความเสี่ยง
จากการที่จะมีโอกาสติดเช้ือโรคร้ายน้ีจากที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย	 ซ่ึงเชื่อว่าจะเป็นขวัญก�าลังใจและเพิ่ม
ความเชื่อมั่นในการต่อสู้กับ	Covid-19

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	ไม่เคยมีใครท�าให้ได้ยินเสียงหัวใจ	โดยไม่ต้องใช้หูฟังมาก่อน
	 2.	สามารถเลือกฟังเสียงจากทั้ง	Analog	และ	Digital
	 3.	ใช้เทคนิค	Wavelet	ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยสภาพพยาธิของปอดจากการสร้างเสียงของปอด
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

V-Steth เครื่องฟังเสียงปอดและหัวใจให้ได้ยินเสียงในอากาศ เพื่อช่วยแพทย์ในการลดความเสี่ยง
จากการติดต่อจากโรค COVID-19 จากที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย และทดแทนเครื่องมือ Cardiogram 

ของแพทย์หัวใจ และทดแทนเครื่องมือช่วยสอน Auscultation ในโรงเรียนแพทย์

V-Steth ได้ยินเสียงและเห็นลักษณะของเสียงหัวใจ-ปอด โดยไม่ต้องการหูฟัง
ป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 จากที่อยู่ในชุดป้องกัน PPE ระดับ 4 ที่ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้

1 2 3
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เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 มโนรมย์	เชี่ยวพานิช
	 บริษัท	ปทุมอินสตรูเม้นท์	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 02	998	7308,	08	0563	9146
	 Email	 :	 manorom@esspower.com
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การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะแบคทีเรียเซลลูโลสเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ 
ในการผลิตไฮโดรเจลผสมส�าหรับใช้เป็นวัสดุดูดซับทางการแพทย์

นักวิจัย  
	 คณิน	อิ่มทองค�า,	น.สพ.กมล	พิพัฒน์ภานุกูล	และ	ผกากรอง	อารีย์รอบ
	 บริษัท	ศูนย์สมาร์ทเทค	จ�ากัด	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เนือ่งด้วยเทคโนโลยกีารผลติวสัดทุีน่�าไปประยกุต์ใช้ทางการแพทย์น้ัน	 ยงัต้องค�านึงถึงความปลอดภยัต่อร่างกาย

สิ่งมีชีวิตด้วย	 ดังนั้นแบคทีเรียเซลลูโลส	 (Bacterial	 cellulose;	 BC)	 จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นิยมน�ามาใช้
เป็นวตัถดุบิในการผลติเป็นวสัดชุวีภาพด้านการแพทย์	 (Biomedical	 material)	 เนือ่งด้วยเซลลูโลสท่ีได้จะมี 
ความบรสิทุธิส์งู	ไม่มสีารอืน่ปน	ไม่เป็นพษิ	และเข้ากนัได้ดกีบัเนือ้เยือ่และร่างกายมนษุย์	(Biocompatibility)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การสงัเคราะห์เซลลโูลสจากแบคทเีรยีให้ได้ปริมาณและความบริสุทธิสู์งทีสุ่ด	 และน�าไปใช้เป็นวตัถดิุบในการผลติ 

ไฮโดรเจลผสม	เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับทางการแพทย์ต้นแบบส�าหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผกากรอง	อารีย์รอบ
	 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/บริษัท	ศูนย์สมาร์ทเทค	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 02	117	8993-4,	09	4224	2199
	 Email	 :	 phakakrong.a@smartvetgroup.com,	kamol.p@smartvetgroup.com
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การสังเคราะห์สารประกอบไอออนิกซิลเวอร์
เพื่อใช้เป็นสารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ 

(Synthesis of Ionic Silver for Antimicrobial Agent)

นักวิจัย  
	 ภัทรพร	โกนิล,	น.สพ.กมล	พิพัฒน์ภานุกูล	และ	ผกากรอง	อารีย์รอบ
	 บริษัท	ศูนย์สมาร์ทเทค	จ�ากัด
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อแยกโลหะเงินให้มีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตร	 เรียกว่า	

อนภุาคนาโนซลิเวอร์	 จากขนาดอนภุาคทีเ่ล็กลงมากส่งผลให้มพ้ืีนทีผิ่วในการสัมผัสกบัเชือ้โรคมากขึน้ตามไปด้วย	 
ท�าให้เพ่ิมประสทิธภิาพด้านการขจดัเชือ้โรคมากขึน้กว่าเดมิหลายร้อยเท่า	 เทคโนโลยนีาโนซลิเวอร์ได้น�าไปใช้ 

ในงานอตุสาหกรรมต่างๆ	มากมาย	 	 เช่น	ผลติภณัฑ์อปุโภคบรโิภคต่างๆ	อปุกรณ์ทางการแพทย์	 เครือ่งใช้ไฟฟ้า	 
เช่น	น�าไปเคลือบพื้นผิวของอุปกรณ์ต่างๆ	 เพื่อป้องกันเชื้อโรค	ข้อจ�ากัดในเรื่องของความเป็นพิษของอนภุาค
ซิลเวอร์นาโนต่อคน	 สัตว์และสิ่งแวดล้อม	 จึงเป็นที่มาของการพัฒนาไอออนิกซิลเวอร์	 หรือ	 ซิลเวอร์ไอออน 

ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ไอออนิกซิลเวอร์หรือซิลเวอร์ไอออนที่พัฒนาข้ึนนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย	ไวรัสและ

เชื้อรา	 สามารถคงทนต่อแสงและออกซิเจน	 มีเสถียรภาพของอายุการจัดเก็บโดยไม่ตกตะกอน	 สามารถใช้ 
ในน�้ากระด้าง	ที่มีค่าความกระด้าง	(Total	hardness)	อยู่ในช่วง	300-800	ได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผกากรอง	อารีย์รอบ
	 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
	 บริษัท	ศูนย์สมาร์ทเทค	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 02	117	8993-4,	09	4224	2199
	 Email	 :	 phakakrong.a@smartvetgroup.com,	kamol.p@smartvetgroup.com
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เทคคิด ซีดีวี ชุดตรวจรวดเร็วความไวสูงส�าหรับตรวจหาเช้ือไวรัส
ในโรคไข้หัดสุนัข (TECKit CDV : Sensitive antigen rapid test for 

canine distemper virus detection)

นักวิจัย  
	 ดร.ววีรกัญญา	มณีประกรณ์,	น.สพ.กมล	พิพัฒน์ภานุกูล	และ	ผกากรอง	อารีย์รอบ
	 บริษัท	ศูนย์สมาร์ทเทค	จ�ากัด
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803000470	ยื่นค�าขอวันที่	15	กุมภาพันธ์	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 โรคไข้หดัสนุขั	 หรอื	 Canine	 Distemper	 เป็นโรคหนึง่ทีท่�าให้สนุขัมโีอกาสเสยีชวีติสงู	 เป็นโรคตดิเชือ้ทีพ่บได้ 

ในทุกทวีปทั่วโลก	 เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื่อ	 Canine	 distemper	 virus	 โดยการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อที่ 
อยู่ในสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ป่วย	 เช้ือไวรัสไข้หัดสุนัขมีหลายสายพันธุ์	 บางสายพันธุ์เป็นชนิดที่ไม่แสดงอาการ	
บางสายพนัธุท์�าให้เกดิโรคอย่างฉบัพลนั	 มโีอกาสเกดิสมองอกัเสบได้	 ท�าให้สตัว์ตายสงู	 ชดุตรวจทีพ่ฒันาขึน้นี้	
เป็นชดุตรวจแบบแซนวชิอมิมโูนโครมาโตกราฟีชนดิการไหลด้านข้าง	 ชดุตรวจถกูออกแบบให้สามารถตรวจหา 
แอนติเจนต่อเชื้อ	 Canine	 Distemper	 virus	 จากตัวอย่างสารคัดหลั่ง	 เช่น	 น�้ามูก	 และ	 น�้าตา	 โดยใช ้

โมโนโคลนอลแอนติบอดีสองชนิดซึ่งมีความจ�าเพาะต่อแอนติเจนตัวเดียวกัน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นชดุตรวจส�าหรบัตรวจหาแอนตเิจนต่อเชือ้	 Canine	 Distemper	 virus	 โดยเป็นชดุตรวจอย่างง่าย	 ใช้เวลา 

ในการตรวจและการอ่านสัญญาณ	 ประมาณ	 10-15	 นาที	 ความไวในการตรวจวัดและมีความจ�าเพาะ	
สอดคล้องกบัเทคนคิ	 PCR	 ซึง่เป็น	 gold	 standard	method	 (มคีวามไวในการตรวจวดั	 (Sensitivity)	 และ 

ความจ�าเพาะ	(Specificity)	อยู่ระหว่าง	95%-100%	เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคทาง	PCR)
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผกากรอง	อารีย์รอบ
	 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/บริษัท	ศูนย์สมาร์ทเทค	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 02	117	8993-4,	09	4224	2199
	 Email	 :	 phakakrong.a@smartvetgroup.com,	kamol.p@smartvetgroup.com
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นักวิจัย  
	 ดร.วีรกัญญา	มณีปะกรณ์,	น.สพ.กมล	พิพัฒน์ภานุกูล	และ		ผกากรอง	อารีย์รอบ
	 บริษัท	ศูนย์สมาร์ทเทค	จ�ากัด
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803000471	ยื่นค�าขอวันที่	15	กุมภาพันธ์	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 โรคล�าไส้อักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสุนัข	 หรือ	 Canine	 viral	 enteritis	 มักจะเกิดจากเชื้อไวรัส	 3	 ชนิด	 

ได้แก่	Canine	Parvovirus	 (CPV),	Canine	Coronavirus	 (CCV)	และ	Rotavirus	แต่เชือ้ไวรสัชนดิทีร่นุแรง	 
ที่ท�าให้มีโอกาสเสียชีวิตสูงและเป็นปัญหาในการเลี้ยงสุนัขเป็นอย่างมาก	 ได้แก่	 Canine	 Parvovirus	 type	
2	 (CPV-2)	 ส่วนเชื้อไวรัส	 Canine	 Coronavirus	 (CCV)	 และ	 Rotavirus	 ก็สามารถท�าให้สุนัขท้องเสีย 

ได้เช่นกัน	 แต่ความรุนแรงของโรคน้อยกว่ามากและไม่ท�าให้สุนัขเสียชีวิต	 ชุดตรวจส�าเร็จรูปซึ่งใช้ในปัจจุบัน	
เป็นชุดตรวจที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นชดุตรวจแบบแซนวชิอมิมโูนโครมาโตกราฟีชนดิการไหลด้านข้าง	 ชดุตรวจถกูออกแบบให้สามารถตรวจหา 

แอนตเิจนต่อเชือ้	 Canine	 Parvovirus	 และเชือ้	 Canine	 Coronavirus	 จากตวัอย่างอจุจาระสนุขั	 โดยจะใช้ 

โมโนโคลนอลแอนติบอดีสองชนิดซึ่งมีความจ�าเพาะต่อแอนติเจนตัวเดียวกัน	 โดยชนิดหนึ่งจะถูกติดเข้ากับ
อนุภาคนาโนทองที่ต�าแหน่งแผ่นคอนจูเกตของชุดตรวจ	 และอีกชนิดหนึ่งจะถูกยึดติดอยู่ที่บริเวณต�าแหน่ง
เส้นทดสอบ	(Test	line)	บนแผ่นไนโตรเซลลูโลสเมมเบรน

	 1.	ส�าหรบัตรวจหาทัง้แอนตเิจนต่อเชือ้	Canine	Parvovirus	และ	เชือ้	Canine	Coronavirus	ในชดุตรวจเดยีวกัน	 
 โดยเป็นชุดตรวจอย่างง่าย

	 2.	ใช้เวลาในการตรวจและการอ่านสัญญาณ	ประมาณ	10-15	นาที
	 3.	ความไวในการตรวจวดัและมคีวามจ�าเพาะ	 สอดคล้องกบัเทคนคิ	 PCR	 ซึง่เป็น	 gold	 standard	 method	 

	 มีความไวในการตรวจวัด	 (Sensitivity)	 และความจ�าเพาะ	 (Specificity)	 อยู่ระหว่าง	 95%-100%	 
	 เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิค	PCR	โดยการทดสอบกับตัวอย่างจริงจากสัตว์ที่ทราบผลจากวิธี	PCR

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผกากรอง	อารีย์รอบ
	 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	บริษัท	ศูนย์สมาร์ทเทค	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 02	117	8993-4,	09	4224	2199
	 Email	 :	 phakakrong.a@smartvetgroup.com,	kamol.p@smartvetgroup.com

เทคคิด ซีพีวี/ซีซีวี : ชุดตรวจแบบรวดเร็วส�าหรับตรวจหาเช้ือเคไนน์พาร์โวไวรัส
และเช้ือเคไนน์โคโรน่าไวรัส ในสุนัขที่ป่วยด้วยโรคล�าไส้อักเสบ 

(TECKit CPV/CCV : Rapid test for the simultaneous detection of canine 
parvovirus and canine coronavirus for diagnosis of)
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วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพ่ือการลงทุน

เกษตร ประมง
61	ผลงาน
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ผลงานเด�นผลงานเด่น สวทช.

โมเดลการผลิตสารทางชีวภาพเป้าหมาย 
Smart-BIOact

Smart-BIOact	 ใช้ข้อมลูในระดบั	 Big	 Data	 ของส่ิงมชีวีติ	 เพ่ือวเิคราะห์และท�านายสารชวีภณัฑ์	 (Bio-Product)	 
หรอืสารออกฤทธิท์างชวีภาพเป้าหมาย	 ด้วยเทคนคิด้านชวีสารสนเทศ	 (Bioinformatics)	 วเิคราะห์ด้วยแบบจ�าลอง
สารชวีเคมใีนเซลล์	 (Metabolic	Model)	 และปัญญาประดิษฐ์	 (AI	 Optimization	Method)	 ช่วยท�านายสภาวะ 

การเลีย้งทีเ่หมาะสมกบัจลุชพีในการผลติสารชวีภณัฑ์เป้าหมาย	 เหมาะส�าหรับผู้ท่ีต้องการค้นหาสารชวีภณัฑ์ใหม่	 
ปรับปรุงการผลิตสารชีวภัณฑ์ที่สนใจ	หรือค้นหาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีน่าสนใจในจุลชีพ	(Microorganism)
หมายเหตุ:	ในกรณีนี้ใช้สาหร่ายเป็นโมเดล	แต่	Platform	สามารถปรับใช้กับจุลชีพอื่นๆ	นอกจากสาหร่ายได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
	 เทคโนโลยีเร่งกระบวนการหาสารชีวภัณฑ์เป้าหมายจากธรรมชาติ	 เพื่อการผลิตสารประกอบฟังก์ชัน	 โดยใช้	

Intelligent	 Platform	 วิเคราะห์และจัดล�าดับความสามารถของจุลชีพในการสร้างสารชีวภัณฑ์เป้าหมาย
โดยใช้	 Big	 Data	 ท�านายการสร้างสารชีวภัณฑ์เป้าหมายในสาหร่ายสายพันธุ์ที่คัดเลือก	 โดยใช้	 Metabolic	
Model	ที่เชื่อมต่อกับกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยง

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
	 ท�านายศกัยภาพของจลุชพีในการสร้างสารชวีภณัฑ์/สารออกฤทธิท์างชวีภาพเป้าหมาย	 ซ่ึงมคีวามถกูต้องแม่นย�า

มากกว่า	 90%	 เพือ่คดัเลอืกจลุชพีทีเ่หมาะสม	 และประเมนิเบือ้งต้นการผลติสารชวีภณัฑ์ทีต้่องการก่อนลงทนุ	
เป็นการลดความเสี่ยง	 ร่นระยะเวลาการพัฒนา	 (Time-to-market)	 และเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ	
โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง	ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการท�าการวิจัยและพัฒนาได้อีกด้วย

การประยุกต์ใช้งาน
	 Intelligent	and	Versatile	Platform	ให้บริการวิเคราะห์ความสามารถ	จ�าลองสภาวะการเลี้ยงเซลล์ที่ 

เป็นแหล่งผลิต	เพื่อการผลิตสารเป้าหมายที่ให้	production	yield	สูงสุด
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
	 กลุม่ผูพ้ฒันา/ผลติชวีภณัฑ์	 (Bio-Product)	 ในอตุสาหกรรมเกีย่วกบั	 Bio-Circular-Green	 Digital	 Platform	 

ทั้ง	Food	และ	Non-Food	เช่น
 ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food)
  ส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน	(Functional	Food/Ingredients)	และอาหารเสริม	(Supplements)
  เปปไทด์ออกฤทธิ์	(Bioactive	Peptide)	หรือชีวภัณฑ์อื่น	เพื่อเป็นชีวเภสัชภัณฑ์	(Nutraceuticals)
 ด้านการเกษตร และปศุสัตว์ (Agriculture)
  อาหารเลี้ยงสัตว์	หรือส่วนผสม	(Functional	Ingredients	of	Feed	Additives)
  ชีวภัณฑ์ส�าหรับป้องกันโรคในสัตว์น�้าเศรษฐกิจ	และปศุสัตว์
  ชีวภัณฑ์ส�าหรับป้องกันโรคในพืช
 ด้านพลังงาน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Energy, Material and Biochemical)
  ชีวภัณฑ์ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ	(Bioplastics)
  ชีวภัณฑ์ในการผลิตวัสดุจากชีวภาพ	(Bio-Materials)
 กลุ่มอื่นๆ เช่น
  กลุ่มบริษัทผลิต/น�าเข้าสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร
  กลุ่มบริษัทขายหัวเชื้อในการผลิตชีวภัณฑ์ต่างๆ
  กลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่าย	ซึ่งในกรณีนี้ใช้เป็นโมเดลของแหล่งผลิตสารชีวภัณฑ์
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กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
  คณะบุคคล	กลุ่มทางธุรกิจหรือสมาคมที่ใช้ชีวภัณฑ์	(Cluster,	Association	or	Business	groups)	
	 	 -	 เช่าสิทธิ์ใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบไลเซนส์	(License)	เพื่อวิเคราะห์ชีวภัณฑ์ที่สนใจ
  บริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ	 (Service	 integrator)	 ให้กับผู้ใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ 

	 ข้อมูลจีโนม	
	 	 -	 เช่าสิทธิ์ใช้เป็นโมดูล	 ในรูปแบบไลเซนส์	 (License)	 เพื่อน�าไปเพิ่มเติม	 program	 feature	 ของ 

	 	 ซอฟต์แวร์ระบบเดิม
  ผู้ประกอบการหรือบริษัท	 (Enterprise)	 -	 จ้างท�างานวิจัย	 (Contract	 Research)	หรือร่วมวิจัย	 

	 (Collaboration)	เกี่ยวกับชีวภัณฑ์ที่สนใจโดยเฉพาะ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
	 ลิขสิทธิ์	เรื่อง	Software:	RankToPath	ทะเบียนเลขที่	ว1.7980	วันที่ได้รับลงทะเบียน	5	เมษายน	2562
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 Signal	 Integrate	 (Sig-in)	Module	 ของ	 Smart-BIOact	 ซ่ึงเป็นการ	 Integrate	 Environmental	 

Response	Data	เข้าใน	Metabolic	Model	อยู่ระหว่างด�าเนินการ
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ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
	 ดร.อภิรดี	หงส์ทอง
	 ทีมวิจัยชีวศาสตร์และชีววิทยาระบบ	กลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ	
	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	(BIOTEC)	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 02	470	7509
	 Email	 :	 apiradee@biotec.or.th
	 ชลลดา	รุ่งอิทธิวงศ์
	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ		
	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	(BIOTEC)	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	6700	ต่อ	3393
	 Email	 :	chonlada.run@biotec.or.th
	 รัชวรรณ	ฐานัตถวงศ์เจริญ
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	7000	ต่อ	1357
	 E-mail	 :	ratchawan.tanuttawongcharoen@nstda.or.th
	 ศูนย์ลงทุน
	 ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	71860		 				
	 E-mail:	ifs-nic@nstda.or.th
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ผลงานเด�นผลงานเด่น สวทช.

ไฮบริดชัวร์ การตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์
อย่างแม่นย�าและรวดเร็ว (HybridSure)

	HybridSure	 เป็นงานบรกิารตรวจเอกลกัษณ์และความบรสิทุธิข์องเมลด็พนัธุล์กูผสม	 เช่น	 แตงกวา	 แตงโม	 แตงเทศ	 
มะเขือเทศ	 มะระ	 และพริก	 โดยจะท�าการตรวจความบริสุทธิ์ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสนิปที่จ�าเพาะเจาะจงกับ 

ลูกผสมแต่ละคู่	 วิธีการตรวจสอบนี้รวดเร็วและแม่นย�ากว่าวิธีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมาก	 HybridSure	 สามารถ 

ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ผลิตกันอย่างแพร่หลายในแถบ	Southeast	Asia	ได้เกือบทุกสายพันธุ์	แม้กระทั่ง 
สายพันธุ์ที่มีฐานพันธุกรรมใกล้เคียงกัน
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
 	 HybridSure	 สามารถบ่งบอกเอกลกัษณ์และความบรสิทุธิข์องเมลด็พนัธุท์ีผ่ลติขึน้ในประเทศไทยได้อย่างดี	 

	 ในขณะท่ีชุดตรวจอื่นๆ	 ท่ีมีอยู่ได้รับการพัฒนามาจากข้อมูลจีโนมของสายพันธุ์ต่างประเทศ	 ซ่ึงอาจจะ 

	 ไม่สามารถแยกแยะสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นในไทยได้
 	 ชุดตรวจสนิปสามารถตรวจความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ปริมาณมากได้รวดเร็วกว่าและประหยัดแรงงาน 

	 กว่าการตรวจด้วยวิธีทางกายภาพ
 	 ชุดตรวจสนิปมีความถูกต้องแม่นย�าสูงกว่าวิธีการตรวจทางกายภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
	 การค้นหาสนิปใช้เทคโนโลยี	 genotyping-by-sequencing	 หรือ	 GBS	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถค้นหา

สนิปในหลายสายพันธุ์ได้ในระยะเวลารวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก	
การประยุกต์ใช้งาน
	 สามารถน�าเครือ่งหมายโมเลกลุสนปิท่ีค้นพบจากกระบวนการ	 genotyping-by-sequencing	มาท�าการคดัเลอืก

ต�าแหน่งที่เหมาะสมเพื่อท�าการออกแบบดีเอ็นเอไพรเมอร์และโพรบส�าหรับใช้ในการตรวจสอบเอกลักษณ์
และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
	 บริษัทผลิตและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
	 พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยขยายตลาดให้กับ	HybridSure
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
 	 สิทธิบัตรการประดิษฐ์	 เรื่อง	 ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จ�าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิป 

	 ที่ใช้ในการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุ์พริกและกระบวนการใช้ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบดังกล่าว	 
	 ค�าขอเลขที่	1701001737	วันที่ยื่นค�าขอ	29	มีนาคม	2560	

 	 สิทธิบัตรการประดิษฐ์	 เรื่อง	 ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จ�าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิป 

	 ที่ใช้ในการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุ์แตงโมและกระบวนการใช้ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบดังกล่าว	 
	 ค�าขอเลขที่	1701001738	วันที่ยื่นค�าขอ	29	มีนาคม	2560	

 	 สิทธิบัตรการประดิษฐ์	 เรื่อง	 ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จ�าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิป 

	 ทีใ่ช้ในการตรวจสอบเอกลกัษณ์พนัธุแ์ตงกวาและกระบวนการใช้ชดุไพรเมอร์และชดุดเีอน็เอโพรบดงักล่าว	 
	 ค�าขอเลขที่	1701001739	วันที่ยื่นค�าขอ	29	มีนาคม	2560	
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 	 สิทธิบัตรการประดิษฐ์	 เรื่อง	ชุดไพรเมอร์และดีเอ็นเอโพรบส�าหรับตรวจสอบเอกลักษณ์ของพันธุ์พริก 

	 และกระบวนการตรวจสอบนั้น	ค�าขอเลขที่	1701005994	วันที่ยื่นค�าขอ	6	ตุลาคม	2560	
 	 สิทธิบัตรการประดิษฐ์	 เรื่อง	 ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จ�าเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิป 

	 ในไมโทคอนเดรียท่ีใช้ในการตรวจสอบเอกลักษณ์ของเมล็ดพันธุ์แตงกวาและกระบวนการตรวจสอบ 

	 ดังกล่าว	ค�าขอเลขที่	1801001076	วันที่ยื่นค�าขอ	23	กุมภาพันธ์	2561	
 	 สิทธิบัตรการประดิษฐ์	 เรื่อง	 ชุดไพรเมอร์และชุดดีเอ็นเอโพรบที่จ�าเพาะส�าหรับตรวจสอบเอกลักษณ์ 

	 ของพนัธุแ์ตงเทศและกระบวนการตรวจสอบนัน้	ค�าขอเลขที	่1801001292	วนัทีย่ืน่ค�าขอ	2	มนีาคม	2561	
เทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล
 	 ดร.วิรัลดา	ภูตะคาม	 :	 ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่	ประจ�าปี	2560	จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

	 และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์	จากเทคโนโลยีหลักที่ใช้พัฒนาชุดตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ 
	 ของเมล็ดพันธุ์	(เทคโนโลยีจีโนไทปปิ้งบายซีเควนซิ่ง	หรือ	genotyping-by-sequencing)	

 	 ชุดตรวจสนิปเพื่อการทดสอบเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์แตงกวา	 แตงโม	 แตงเทศ	 และ 

	 พรกิ:	ได้รบัรางวลัผลงานประดษิฐ์	คดิค้น	ระดบัด	ีสาขาเกษตรศาสตร์	ประจ�าปี	2562	จากสภาวจิยัแห่งชาติ	
 	 ดร.วริลัดา	ภตูะคาม	:	ได้รบัคดัเลอืกให้น�าผลงาน	HybridSure	เข้าร่วมโครงการ	Leaders	in	Innovation	 

	 Fellowship	 ประจ�าปี	 2562	 และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด	 pitching	 ที่	 London,	 UK	 
	 ดร.วริลัดา	ภตูะคาม:	ได้รบัรางวลั	The	Most	Fundable	Innovation	Award	จากการประกวด	pitching	 
	 ผลงานเรื่อง	 HybridSure	 ในงาน	 Leaders	 in	 Innovation	 Fellowship	 Asia	 Innovates	 2019	 
	 ที่	Kuala	Lumpur,	Malaysia
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สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 บริการ	HybridSure	พร้อมรองรับลูกค้าที่ประสงค์จะส่งเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเพื่อตรวจความบริสุทธิ์
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 ดร.วิรัลดา	ภูตะคาม
	 ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 08	5341	2632		 	 	
	 Email	 :	 wirulda.poo@nstda.or.th
	 จิราวรรณ	ยี่สิบแสน	
	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	6700	ต่อ	3305		
	 Email	 :	 jirawan.yee@biotec.or.th
	 รัชวรรณ	ฐานัตถวงศ์เจริญ	
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	7000	ต่อ1357	 	
	 Email	 :	 ratchawan.tanuttawongcharoen@nstda.or.th
	 ศูนย์ลงทุน	ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	7000	ต่อ	1327		
	 Email	 :	 ifs-nic@nstda.or.th
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แผ่นฟิล์มถนอมอาหารและยับยัง้การเจริญของจุลินทรีย์ 
(Activ-Pack-19)

	บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ	 ก�าลังเป็นที่สนใจในการน�ามาใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่ผลิต 

มาจากผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมซึง่ไม่สามารถย่อยสลายได้	 โดยแป้งถอืเป็นวสัดทุางชวีภาพอกีทางเลอืกหนึง่ทีน่่าสนใจ	 
เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ	 ไม่เป็นพิษ	 และย่อยสลายได้ง่าย	 แป้งยังมีข้อจ�ากัดบางประการ	 
เช่น	 สมบัติการต้านทานน�้าและสมบัติเชิงกลต�่า	 จึงมีการน�าแป้งมาผสมร่วมกับวัสดุที่ย่อยสลายทางธรรมชาติ	 
โดยน�าไพลิไวนิลแอลกอฮอล์มาผสมกับแป้งมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายได้	 
เนือ่งจากความเข้ากนัได้ดแีละสามารถขึน้รปูฟิล์มได้ง่าย	นอกจากนัน้ยงัมกีารน�าน�า้มนัหอมระเหยได้จากการสกดัพชื 

มาประยุกต์ใช้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้	 จะมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย	 แต่จะส่งผลให้คุณสมบัติทางกล 

ของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ลดลง	
	ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาแผ่นฟิล์มยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ประกอบด้วยน�้ามันหอมระเหยจากพืช	 เพื่อให้ได้
แผ่นฟิล์มที่น�าไปประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส�าหรับถนอมอาหาร
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
 	 มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง	โดยทดสอบกับมะเขือเทศราชินี	พบว่าแผ่นฟิล์มสามารถช่วยยืดอายุ 

	 การเกบ็รกัษามะเขอืเทศราชนิไีด้มากกว่าเมือ่เทยีบกบัสตูรควบคมุ	โดยวดัการสญูเสยีน�า้หนกัของมะเขอืเทศ	
 	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ย่อยสลายได้ง่ายภายใน	2	เดือน
 	 มีความต้านทานน�้า	ไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อโดนน�้า
 	 สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับฟิล์มชนิดอื่นได้	เช่น	ฟิล์มแป้งพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
	 แผ่นฟิล์มยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ใช้นาโนเทคโนโลยี	 โดยการสังเคราะห์ไม่ซับซ้อน	ซึ่งใช้แบบสังเคราะห์

ในหม้อเดียว	 (One	 pot	 synthesis)	 เพื่อได้แผ่นฟิล์มที่มีสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์	 มีสมบัติทางกลและทาง
กายภาพที่ดี	 เพื่อน�าไปประยุกต์เป็นบรรจุภัณฑ์ส�าหรับถนอมอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งเป็น 

การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้สินค้าทางการเกษตรด้วย
การประยุกต์ใช้งาน
	 ผลิตเป็นถุงบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลไม้	ส�าหรับส่งออกผลไม้
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
	 ร้านค้าผักผลไม้/เกษตรกร/ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
	 อุตสาหกรรมพลาสติก
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
	 อยู่ระหว่างการขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง	 แผ่นฟิล์มยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์	 เลขที่ค�าขอ	 2003000533	 

วันที่ยื่นค�าขอ	6	กันยายน	2562

ผลงานเด่น พันธมิตร
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สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

นักวิจัย
	 รองศาสตราจารย์พรนภา	เกษมศิริ	
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์		 :	 04	320	2733	
	 Email	 :	 pornkas@kku.ac.th

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 พรรณรวี	กบิลพัฒน์
	 โทรศัพท์		 :	 04	320	2733	
	 E-mail	 :	 panravee@kku.ac.th
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 โทรศัพท์		 :	 04	320	2733
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้ RF Dry Blanching
ยับยัง้การท�างานของเอนไซม์ คงสภาพสีและกลิ่นรสของสมุนไพร 

ในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง (RF Dry Blanching) 

 นวตักรรมการคงสภาพสมนุไพรสดด้วยการใช้คลืน่ความถีว่ทิยยุบัยัง้การท�างานของเอนไซม์									ยบัยัง้การเจรญิของ 
เชื้อจุลินทรีย์	 และการใช้ฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุงที่ผสมวัตถุกันหืนจากธรรมชาตินี้	 ได้มีการพัฒนาต่อยอด 
จากนวตักรรมเดมิ	 ได้แก่	 การใช้ฟิล์มบรโิภคได้ร่วมกบักระบวนการคงสภาพสมนุไพรอบแห้งพร้อมปรงุ	 โดยนวตักรรมนี ้
ได้น�าเทคโนโลยีการใช้คล่ืนความถี่วิทยุมายับยั้งการท�างานของเอนไซม์ในกระบวนการ	dry	blanching	ท่ีมี 
ประสิทธิภาพการผลิตสูง	 ต้นทุนต�่า	 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 อันเป็นการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยที ่
ไม่เคยมีในโลก	 และเป็นการทดแทนวิธี	 wet	 blanching	 ด้วยน�้าร่วมกับอุณหภูมิสูงที่ใช้ดั้งเดิมในอุตสาหกรรม
อาหารอบแห้ง	ซึ่งวิธี	RF	dry	blanching	นี้	 เป็นการลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิตโดยไม่ต้องใช้น�้าหรือ 
ไอน�้าอุณหภูมิสูง	 และสามารถยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้คงสภาพความสดของ
สมุนไพรทั้งสี	 กลิ่น	 และรส	 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาสมุนไพรทั้งชนิดที่ใช้ประกอบอาหาร	 หรือสมุนไพร 
ที่มีคุณสมบัติโภชนเภสัชไว้ได้	 สามารถขนส่งภายใต้อุณหภูมิปกติ	 ท�าให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมด้วยการลด	 carbon	 footprint	 อกีด้วย	 เนือ่งจากสมนุไพรสดมอีายกุารเกบ็รักษาสัน้	
และต้องขนส่งภายใต้อุณหภูมิแช่เย็นหรือแช่แข็ง
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
 	 นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ยับยั้ง 

	 การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์นี้	 มีการพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมเดิมเป็นการทดแทนวิธี	 wet	 blanching	 
	 ด้วยน�้าร่วมกับอุณหภูมิสูงท่ีใช้ดั้งเดิมในอุตสาหกรรมอาหารอบแห้ง	 โดยวิธี	 RF	 dry	 blanching	 นี้	 
	 มปีระสทิธภิาพการยบัยัง้การท�างานเอนไซม์ได้ดเีทยีบเท่าการลวกด้วยน�า้หรอืไอน�า้อณุหภมูสิงูแบบดัง้เดมิ 
	 แต่ลดต้นทนุและระยะเวลาการผลติได้มากกว่าอย่างมนียัส�าคญั	 รวมทัง้สามารถรกัษาส	ี ปรมิาณสารระเหย	 
	 ให้กลิ่น	 รส	 ที่เป็นเอกลักษณ์ของสมุนไพรได้มากอย่างมีนัยส�าคัญ	 จากนั้นน�าสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการ 
	 ดังกล่าวมาอบแห้งด้วยอุณหภูมิต�่า	 (Low	 impact	 drying)	 และการบรรจุสมุนไพรอบแห้งโดยใช้ฟิล์ม 
	 บริโภคได้	สามารถรักษาสารระเหยเอาไว้ได้	รวมทั้งคงรูปร่างและสีของสมุนไพรไว้ได้ดีกว่าการบรรจุ 
	 สมุนไพรอบแห้งแบบทั่วไป

 	 สะดวกต่อการบริโภคของผู้บริโภค	 สามารถจัดเป็นชุดสมุนไพรเครื่องแกงส�าหรับประกอบอาหาร	 ได้แก่	 
	 ชุดต้มย�า	ชุดต้มข่า	เป็นต้น	

 	 สามารถคงสภาพและยดือายกุารเกบ็รกัษาสมนุไพรทัง้ชนดิทีใ่ช้ประกอบอาหาร	 หรอืสมนุไพรทีม่คีณุสมบตัิ 
	 โภชนเภสัชไว้ได้	และสามารถขนส่งภายใต้อุณหภูมิปกติ

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
 	 อ�านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการประกอบอาหารไทยและการใช้สมุนไพรไทย	 และเหมาะสมต่อ 

	 การส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ	
 	 ผลิตภัณฑ์สามารถคงสภาพสมุนไพรแห้งได้เหมือนของสดทั้งให้สี	ความหอม	กลิ่น	รส	เหมือนสมุนไพรสด	
 	 การใช้	 RF	 dry	 blanching	 เพื่อทดแทนวิธีการลวกแบบด้ังเดิมเป็นการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 

	 กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาก	และยังไม่มีการประดิษฐ์ที่ใดในโลก	
 	 มีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง	 ต้นทุนต�่า	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และมีคาร์บอนฟุตพริ้นต�่า 

	 เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการดั้งเดิมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้งาน
	 นวตักรรมนีเ้ป็นการทดแทนวธิ	ี wet	 blanching	 ด้วยน�า้ร่วมกบัอณุหภมูสูิงท่ีใช้ด้ังเดิมในอตุสาหกรรมอาหาร

อบแห้ง	 ซึง่วธิ	ี RF	dry	blanching	นีเ้ป็นการลดต้นทนุและระยะเวลาในการผลิต	 โดยไม่ต้องใช้น�า้	 หรือไอน�า้
อุณหภูมิสูง	 และสามารถยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้คงสภาพความสดของ
สมนุไพรทัง้ส	ี กลิน่	 และรส	 สามารถยดือายกุารเกบ็รกัษาสมนุไพรทัง้ชนดิทีใ่ช้ประกอบอาหาร	 หรอืสมนุไพร 
ที่มีคุณสมบัติโภชนเภสัชไว้ได้

ผลงานเด่น พันธมิตร
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กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
	 เป็นผลงานประดษิฐ์คดิค้นทีใ่ช้ในกจิการอตุสาหกรรมแปรรปูสมนุไพรอบแห้งส�าหรบัประกอบอาหาร	 มสีรรพคณุ

ทางยา	และสารโภชนเภสัช
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
	 ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสมุนไพรอบแห้งส�าหรับประกอบอาหาร	 มีสรรพคุณทางยา	 และ 

สารโภชนเภสัช
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
 	 ปุณฑริกา	 รัตนตรัยวงศ์	 และ	 จาเรีย	 มานซอร์	 อาบู-อาลี.	 เรื่อง	 กรรมวิธีการอบแห้งสมุนไพร	 สิทธิบัตร	 

	 ประเทศไทย	เลขที่ค�าขอ	1603000253	วันที่ยื่นค�าขอ	8	กุมภาพันธ์	2559	เลขที่อนุสิทธิบัตร	11836	
 	 ปณุฑรกิา	 รตันตรยัวงศ์	 เรือ่ง	 การยบัยัง้เอนไซม์และคงสภาพสมนุไพรเคร่ืองแกงอบแห้งด้วยกระบวนการ 

	 ให้ความร้อนแบบแห้งด้วยคลืน่ความถีว่ทิย	ุ (Radio	 Frequency	 dry	 blanching)	 อนสุทิธบิตัรประเทศไทย	 
	 เลขที่ค�าขอ	1803002717	วันที่ยื่นค�าขอ	15	พฤศจิกายน	2561	(อยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียน)

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 พฒันาต่อยอดจากนวตักรรมเดมิเป็นการทดแทนวธิ	ี wet	 blanching	 ด้วยน�า้ร่วมกบัอณุหภมูสิงู	 ทีใ่ช้ดัง้เดมิ 

ในอตุสาหกรรมอาหารอบแห้ง	โดยวธิ	ีRF	dry	blanching	จากการศกึษาประสิทธภิาพ	RF	dry	blanching	 
ในใบมะกรูด	 การศึกษาพบว่ากระบวนการ	 RF	 dry	 blanching	 สามารถยับยั้งการท�างานของเอนไซม์	 
POD	ได้ถึงร้อยละ	90±0.36	ซึ่งดีกว่าการใช้น�้าร้อนที่อุณหภูมิ	90	องศาเซลเซียส	ที่สามารถยับยั้งการท�างาน
ของเอนไซม์	 POD	 ได้เพยีงร้อยละ	 78±0.76%	 (Figure	 1)	 แสดงให้เหน็ว่า	 RF	 dry	 blanching	นัน้สามารถยบัยัง้
เอนไซม์	 POD	 ได้ในระยะเวลาทีร่วดเรว็	 ไม่ใช้น�า้หรอืไอน�า้อณุหภมูสิงู	 ท�าให้ลดการใช้พลงังาน	 ท�าให้สามารถ 

ลดต้นทุนการผลิตได้	 นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนการศึกษาเพิ่มเติม	 คือ	 การน�า	 RF	 dry	 blanching	 
มาใช้ร่วมกับการอบแห้งแบบ	 Vacuum	 Microwave	 แทนการอบแห้งแบบด้ังเดิม	 (Hot	 air	 dying)	 
เพื่อช่วยลดระยะเวลา	พลังงาน	และต้นทุนการผลิตลง

Figure	1	POD	enzyme	inactivation	in	
kaffir	lime	leaves	as	effected	by	RF	
dry	blanching,	traditional	water	
blanching	and	hot	air	drying

รูปที่	2	สมุนไพรอบแห้งส�าหรับประกอบอาหารที่ผ่านกระบวนการ	
RF	dry	blanching	และอบแห้งแบบ	Low	Impact	Drying	
เปรียบเทียบกับสมุนไพรอบแห้งทั่วไปตามท้องตลาด

รูปที่	3	ใบมะกรูดอบแห้งส�าหรับประกอบอาหาร
ที่ผ่านกระบวนการอบแห้ง	แบบ	Low	Impact	Drying	
เปรียบเทียบกับใบมะกรูดสด
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รูปที่	4	ใบมะกรูดอบแห้งส�าหรับ
ประกอบอาหารที่ผ่านกระบวนการ	
RF	dry	blanching

รูปที่	5	ใบยี่หร่าอบแห้งส�าหรับ
ประกอบอาหารที่ผ่านกระบวนการ	
RF	dry	blanching

รูปที่	6	ใบกระเพราอบแห้งส�าหรับ
ประกอบอาหารที่ผ่านกระบวนการ
อบแห้งแบบ	Low	Impact	Drying

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

	 นักวิจัย	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปุณฑริกา		รัตนตรัยวงศ์
	 คณะเกษตรศาสตร์	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยนเรศวร	
	 โทรศัพท์		 :	 05	596	8767,	09	1454	9517
	 Email	 :	 puntarikar@nu.ac.th,	rikaja@yahoo.com

รูปที่	9	ชุดสมุนไพรอบแห้งส�าหรับประกอบอาหารที่ผ่านกระบวนการ	RF	dry	blanching	บรรจุในฟิล์มบริโภคได้
แล้วบรรจุแบบสุญญากาศ	จัดชุดเซตส�าหรับประกอบอาหาร	ได้แก่	ชุดต้มย�า	ชุดต้มข่า	ชุดลาบ

รูปที่	7	สมุนไพรอบแห้งส�าหรับประกอบอาหาร
ที่ผ่านกระบวนการ	RF	dry	blanching	
บรรจุในฟิล์มบริโภคได้

รูปที่	8	สมุนไพรอบแห้งส�าหรับประกอบอาหาร
ที่ผ่านกระบวนการ	RF	dry	blanching	
บรรจุในฟิล์มบริโภคได้แล้วบรรจุแบบสุญญากาศ
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

กรรมวิธีการขึ้นรูปยางธรรมชาติโดยปราศจากแม่พิมพ์
(Latex for 3D Printing)

นักวิจัย  
	 ดร.ปณิธิ	วิรุฬห์พอจิต,	ดร.ศศิธร	ศรีสวัสดิ์,	ดร.จอมขวัญ	มั่นแน่,	ดร.สิทธิกร	ลาภาพงศ์	และคณะ
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1701005766	ยื่นค�าขอวันที่	28	กันยายน	2560
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801003217	ยื่นค�าขอวันที่	1	มิถุนายน	2561
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801003218	ยื่นค�าขอวันที่	1	มิถุนายน	2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การขึน้รปูน�า้ยางธรรมชาตโิดยปราศจากแม่พิมพ์	 หรือ	 3D	 printing	 ด้วยกระบวนการ	 Stereolithography	 

(SLA)	 ในการขึน้รปูชิน้งาน	 ท�าให้สามารถผลิตชิน้งานท่ีซับซ้อนและรวดเร็วได้	 ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวจะใช้ 

ร่วมกบัสตูรสารเตมิแต่งน�า้ยางธรรมชาตแิละท�าให้ผลติภณัฑ์ทีข่ึน้รปูมคีวามยดืหยุน่	 อ่อนนุม่	 สามารถก�าหนด 

ขนาด	รูปร่างได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 ใช้วัตถุดิบจากน�้ายางธรรมชาติขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบสามมิติ	3D	printing
 	 สามารถปรับให้ชิ้นงานมีความยืดหยุ่น	โปร่งแสง	ใส	หรือมีสมบัติน�าไฟฟ้าได้เล็กน้อย
 	 ปรับรูปร่างผลิตภัณฑ์ได้จ�าเพาะตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1618
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

การให้วัคซีนปลานิลแบบแช่โดยใช้นาโนวัคซีน
ที่มีคุณสมบัติเกาะติดเยื่อเมือก

นักวิจัย  
	 ดร.ณัฎฐิกา	แสงกฤช	และ	ดร.คทาวุธ	นามดี
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801001293	ยื่นค�าขอวันที่	2	มีนาคม	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปลานลิ	 (Oreochromis	 niloticus)	 เป็นปลาน�า้จดืทีม่คีณุค่าทางอาหารสงู	 เลีย้งง่าย	 และมกีารเจรญิเตบิโต

ที่รวดเร็ว	 จัดเป็นสัตว์ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากในประเทศไทย	 ซึ่งโรคส�าคัญหนึ่งในปลานิลที่
สร้างความเสียหายกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาคือ	 การติดเชื้อที่เกิดจาก	 Flavobacterium	 columnare	 เชื้อ
แบคทีเรียชนิดนี้จะติดทางเหงือกและผิวหนังของปลา	 ทีมวิจัยได้ออกแบบและสังเคราะห์วัคซีนเชื้อตาย
จากเชื้อฟลาโวแบคทีเรียมที่ก่อโรคในปลานิล	 ในรูปอนุภาคนาโนที่มีประจุบวกโดยใช้โพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติ
ในการเกาะติดเยื่อเมือก	 ล่าสุดทีมวิจัยประสบความส�าเร็จในการพัฒนาวัคซีนดังกล่าว	 พบว่าอนุภาคนาโน
ที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติในการเกาะติดเยื่อเมือกเหงือกปลา	 ที่ภายหลังจากให้วัคซีนในปลานิลแบบแช่แล้ว
สามารถทนต่อการเกิดโรคติดเชื้อฟลาโวแบคทีเรียม	 โดยลดอัตราการตายของปลานิลที่มีการจ�าลองระบาด
ของเชื้อได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 เป็นการใช้นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดติดเกาะเยื่อเมือกของวัคซีนเชื้อตาย
 	 เป็นวัคซีนแบบแช่	 จึงท�าได้ง่ายกับปลาทีละจ�านวนมากๆ	 สามารถใช้ทดแทนการให้วัคซีนปลาแบบฉีด 

	 ซึ่งในทางปฏิบัติต้องใช้แรงงานจ�านวนมากเนื่องจากต้องฉีดทีละตัว
 	 ต้นทุนของการท�าวัคซีนแบบจุ่มมีราคาถูกลงมากเมื่อเทียบการให้วัคซีนแบบฉีด
 	 การป้องกันโรคด้วยการให้วัคซีน	เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรค
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1616
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test
เพื่อตรวจวินิจฉัยเช้ือก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน

ช่ือทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”

นักวิจัย  
	 สมบัติ	รักประทานพร,	มัลลิกา	ก�าภูศิริ,	อรวรรณ	หิมานันโต	และ	อรประไพ	คชนันทน์
	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	 เลขท่ี	 10414	 เรื่อง	 แผ่นแถบส�าเร็จรูปส�าหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง	 3	 เชื้อ 

ได้พร้อมกันในคราวเดียว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคพืชที่มีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นย�า	 สะดวก	 รวดเร็ว	 ราคาถูกและสามารถตรวจ

โรคหลายๆ	 ชนดิได้ในคราวเดยีวกนั	 นบัว่ามปีระโยชน์อย่างยิง่ในการศกึษาระบาดวทิยาของโรคในแปลงปลกู	 
เพือ่หาวธิกีารจดัการควบคมุโรคทีม่ปีระสทิธภิาพ	 ในการศกึษาคร้ังนีไ้ด้พัฒนาชดุตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ	
immunochromatographic	 strip	 test	 เพื่อใช้ส�าหรับตรวจเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง	3	ชนิด	 ได้แก่	 
เช้ือไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัส	 (Potyvirus)	 เชื้อวอเทอร์เมลอน	 โมเซอิค	 ไวรัส-ทู	 (Watermelon	 mosaic	 
virus-2,	 WMV-2)	 และเชื้อแบคทีเรีย	 Acidovorax	 avenae	 subsp.	 citrulli	 (Aac)	 ได้พร้อมกันใน	 
1	แถบตรวจ	(strip)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ชดุตรวจทีพ่ฒันาขึน้มคีวามจ�าเพาะเจาะจงต่อเชือ้โพทไีวรัส	 เชือ้	 WMV-2	 และ	 เชือ้	 Aac	 โดยจะไม่ท�าปฏกิริยิา 

ข้ามกันเอง	 และไม่ท�าปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชชนิดอื่นๆ	 และมีความไวเพียงพอ 

ในการตรวจเชือ้ในตวัอย่างพชืเป็นโรคทีเ่กบ็จากแปลงปลูก	 มคีวามถกูต้องแม่นย�า	 ง่าย	 และสะดวกในการใช้งาน 

	รู้ผลรวดเร็วภายใน	5	นาที	แม้หน่วยงานที่ไม่มีอุปกรณ์	เครื่องมือก็สามารถตรวจได้และราคาถูก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
	 1.	ชุดตรวจแบบรวดเร็วท่ีพัฒนาข้ึนนี้สามารถตรวจเชื้อก่อโรคพืช	3	 เชื้อ	 ได้แก่	 เชื้อไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัส	 

	 (Potyvirus)	 เชื้อวอเทอร์เมลอน	 โมเซอิค	 ไวรัส-ทู	 (Watermelon	 mosaic	 virus-2,	 WMV-2)	 และ 

	 เช้ือแบคทีเรีย	 Acidovorax	 avenae	 subsp.	 citrulli	 (Aac)	 ได้พร้อมกันใน	 1	 แถบตรวจ	 (strip)	 
	 โดยมีความจ�าเพาะเจาะจง	ความไว	และถูกต้องแม่นย�า

	 2.	มีความสะดวกและง่ายในการใช้งาน	โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ	รู้ผลรวดเร็วภายใน	5	นาที
	 3.	สามารถพกพาไปทดสอบในแปลงปลูกได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.	
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1357
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th
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ชุดตรวจโรคกุ้งตายด่วน (EMS) 
ด้วยเทคนิค LAMP Nano gold 

นักวิจัย  
	 วรรณสิกา	เกียรติปฐมชัย	และคณะ
	 ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ	ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนสุทิธบิตัร	เลขทีค่�าขอ	1603000321	เรือ่ง	กรรมวธิกีารตรวจหาเชือ้แบคทเีรยี	
	 V.parahaemolyticus	ก่อโรคตับตายเฉียบพลันในกุ้ง	ยื่นค�าขอวันที่	26	กุมภาพันธ์	2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 จากการศึกษาวิจัยเพื่อหาสาเหตุของอาการตับตายเฉียบพลัน	 Acute	 Hepatopancreatic	 Necrosis	 

Syndrome	 (AHPNS)	 สาเหตุหนึ่งของโรคกุ้งตายด่วน	 หรือ	 EMS	 ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหต ุ

ได้ชัดเจน	 แต่ลักษณะท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งคือกุ้งจะมีลักษณะอาการตับตายเฉียบพลัน	 จากผลการวิจัยจาก 

กว่า	 10	 ห้องปฏบิตักิารทัว่โลกได้ผลทีส่อดคล้องกนัคอื	 ตวัอย่างกุง้ทีป่่วยพบแบคทเีรยีกลุม่วบิรโิอจ�านวนมาก 

โดยเฉพาะ	Vibrio	parahaemolyticus	 ดังนัน้การควบคมุปริมาณเชือ้วบิริโอในทุกช่วงอายขุองกุง้	 จะช่วยให้ 

กุ้งรอดจากอาการตับตายเฉียบพลันหรืออาการตายด่วนได้	อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีรายงานการพัฒนา 
เทคนคิทางอณชูวีวทิยาในการตรวจแบคทเีรียวบิริโออยูบ้่างแล้วกต็าม	 แต่ยงัขาดชดุตรวจส�าเร็จรูปท่ีมข้ัีนตอน 

การตรวจทีง่่าย	 ไว	 และราคาถกู	 ชดุตรวจนีเ้ป็นชดุตรวทีส่ามารถน�าไปใช้ในพ้ืนทีเ่พาะเล้ียง	 เช่น	ฟาร์มขนาดเลก็	 
หรือโรงเพาะฟัก	ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรสามารถท�าการตรวจวิเคราะห์โรคเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 โรคตายด่วนน้ีมีหลายสาเหตุ	 สาเหตุหนึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสสายพันธุ ์

ที่ท�าให้เกิดอาการตับตายเฉียบพลัน	 Amp-Gold	 เป็นชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์นี้โดยใช้เทคนิคแลมป์
ร่วมกับการตัวตรวจจับ	DNA	ที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองค�านาโน	กล่าวคือถ้ามีการติดเชื้อจะให้สีแดงซึ่งเป็น
สีของอนุภาคทองค�านาโน	 แต่ถ้าไม่พบการติดเชื้อจะเห็นเป็นสีม่วงเทาและเมื่อปล่อยทิ้งไว้อนุภาคทองค�า
นาโนจะตกตะกอนลงมาที่ก้นหลอดท�าให้สารละลายใส	 Amp-Gold	 สามารถจับจ�าเพาะต่อ	 toxin	 gene	 
ของแบคทเีรยีวบิรโิอพาราฮโีมไลตคิสั	 โดยท�าปฏกิริยิาแลมป์ทีอ่ณุหภมู	ิ 65	 องศาเซลเซยีส	 เป็นเวลา	 45	 นาที	
แล้วน�าผลผลิตแลมป์มาเติมลงในตัวตรวจจับ	 DNA	 ที่ติดฉลากด้วยอนุภาคทองค�านาโน	 แล้วบ่มที่อุณหภูมิ
เดิมอีก	5	นาที	ต่อจากนั้นเติมเกลือแม็กนีเซียมซัลเฟต	แล้วอ่านผลการทดสอบ	เทคนิคนี้ใช้เวลารวมทั้งหมด
ประมาณ	 1	 ชั่วโมง	 โดยมีความไวในการตรวจที่	 100	 CFU	 ซึ่งไวกว่าเทคนิคพีซีอาร์ที่ใช้อยู่	 100	 เท่า	 และ 

มคีวามไวเทยีบเท่ากบัเทคนคิ	 nested	 PCR	 อกีทัง้ไม่ให้ผลบวกเมือ่ทดสอบกบัดเีอน็เอของแบคทเีรยีชนดิอืน่ๆ	
ที่พบได้ทั่วไปตามบ่อเลี้ยงกุ้ง	 เทคนิคที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นเทคนิคที่ใช้เวลาในการตรวจสั้น	 ใช้ง่ายและราคาถูก	 
ไม่ต้องใช้เครื่อง	 PCR	 หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพง	 สามารถน�าไปใช้ได้ในโรงเพาะเลี้ยงขนาดเล็ก
หรือฟาร์มขนาดเล็ก	สามารถใช้ตรวจได้กับกุ้งทุกระยะการเลี้ยงเพื่อช่วยลดการระบาดของโรคชนิดนี้
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 รัชวรรณ	ฐานัตถวงศ์เจริญ
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1357
	 Email	 :	 ratchawan.tan@nstda.or.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม 
แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นย�า (blueAMP)

นักวิจัย  
	 วรรณสิกา	เกียรติปฐมชัย	และคณะ
	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนสุทิธบิตัร	เลขที	่11956	เรือ่ง	กรรมวธิกีารตรวจหาเชือ้แบคทเีรยี	Streptococcus	agalactiae	ก่อโรคในปลา
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	12062	เรื่อง	กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย	Streptococcus	iniae	ก่อโรคในปลา

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 blueAMP	 เป็นชุดตรวจหาเช้ือก่อโรคในปลานิลและปลาทับทิม	 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี	 มีราคาถูก	 

ใช้งานง่าย	 เหมาะส�าหรับงานภาคสนามและห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก	 อ่านผลตรวจได้ทันทีด้วยตัวเอง	 
ไม่ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ	ท�าให้สามารถจัดการป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว	และชุดตรวจนี ้
ยังประยุกต์ใช้กับการตรวจโรคในปลาเศรษฐกิจของภูมิภาคอื่นได้ด้วย	 เช่น	 ปลาสวาย	 ปลาดุกบิ๊กอุย	 
ปลาเทราต์	และปลาสวยงาม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 ใช้งานง่าย	เหมาะกับงานภาคสนามและห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก
 	 เตรียมตัวอย่าง	ทดสอบ	ทราบผลภายในเวลา	1	ชั่วโมง
 	 มีความแม่นย�าในการตรวจสูง	สามารถอ่านผลตรวจได้ด้วยตาเปล่า
 	 ต้นทุนการผลิตและการทดสอบต�่า	ถูกกว่าวิธีเดิม	5-8	เท่า
 	 สามารถประยุกต์ใช้กับปลาชนิดอื่นได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1357
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันส�าปะหลัง
ด้วยเทคนิคอิไลซ่า

นักวิจัย  
	 แสงสูรย์	เจริญวิไลศิริ,	ชาญณรงค์	ศรีภิบาล,	สมบัติ	รักประทานพร,	มัลลิกา	ก�าภูศิริ,	นุชนาถ	วารินทร์,
	 เบญจรงค์	พวงรัตน์,	ผกามาศ	ชิดเชื้อ,	สิริมา	ศิริไพฑูรย์	และ	อรประไพ	คชนันทน์
	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2001000526	ยื่นค�าขอวันที่	29	มกราคม	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ไวรัสใบด่างมันส�าปะหลังเป็นโรคส�าคัญท่ีสร้างความเสียหายต่อผลผลิตมันส�าปะหลังทั่วโลก	 ต้ังแต่ร้อยละ	 

80-100	 พบรายงานครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	 2437	 ในแถบชายฝั่งตะวันออกของทวีปอัฟริกา	 ในทวีปเอเชีย 

มีรายงานครั้งแรกประมาณ	 พ.ศ.	 2499	 ที่ประเทศอินเดีย	 และประเทศศรีลังกา	 ไวรัสใบด่างมันส�าปะหลัง
แพร่กระจายสู่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ที่จังหวัดรัตนคีรี	 ประเทศกัมพูชา	 และต่อมาในปี	
พ.ศ.	 2559	 ที่จังหวัดเตียนิญ	 ประเทศเวียดนาม	 ประเทศไทยพบรายงานครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	 2561	 ในพื้นที่ 
ติดชายแดนกัมพูชา	 ในจังหวัดศรีสะเกษ	 และต่อมาพบเพิ่มเติมในพื้นที่	 จังหวัดปราจีนบุรี	 บุรีรัมย์	 
อุบลราชธานี	 สุรินทร์	 สระแก้ว	 และนครราชสีมา	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	 พบการระบาดของโรคใบด่าง	 
มันส�าปะหลังในพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่กระจายมากขึ้น	 ดังนั้นการตรวจกรองไวรัสในท่อนพันธุ์จะช่วยลด
ความเสี่ยงของเกษตรกรในการน�าท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูกต่อ	และชะลอการแพร่กระจายของไวรัสลงได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 ถูกต้อง	แม่นย�า	สามารถตรวจตัวอย่างได้คราวละจ�านวนมาก
 	 ตรวจเชื้อไวรัสได้จาก	ใบยอด	ก่นเขียว	และ	ใบอ่อนจากตาข้าง
 	 มีความไวสูงกว่าและราคาถูกกว่าชุดตรวจที่น�าเข้า
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

ใบอ่อนที่แตกจากตาข้าง
ของท่อนพันธ์ุ

เปลือกของท่อนพันธุ์
ส่วนที่มีสีเขียว

ใบยอด หรือใบแก่ต�าแหน่งที่ 1-3 ถัดลงมาจากใบยอด

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1357
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ถ่านคาร์บอนกัมมันต์อัจฉริยะ “CARBANO”

นักวิจัย  
	 ดร.พงษ์ธนวัฒน์	เข็มทอง	และคณะ
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803001574	ยื่นค�าขอวันที่	13	กรกฎาคม	2561
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1703000798	ยื่นค�าขอวันที่	11	พฤษภาคม	2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ประเทศไทยท่ีข้ึนชื่อว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมและมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่หลากหลาย	 ดังนั้น	 

แนวคดิในการน�าวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตรมาใช้เป็นวตัถดุบิตัง้ต้นในการผลติถ่านคาร์บอนกมัมนัต์	 จงึนบัเป็น 

หนึ่งในกุญแจดอกส�าคัญของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของประเทศ 

ได้อย่างมีนัยส�าคัญ
	 ถ่านคาร์บอนกัมมันต์	 (activated	 carbon)	 ชื่อเรียกที่หลายคนคุ้นชินและแฝงไปด้วยคุณประโยชน์ที่ 

หลากหลาย	 ดังนั้น	 จึงไม่น่าเปลกใจ	 หากเราจะเห็นการน�าถ่านคาร์บอนกัมมันต์ไปใช้ก�าจัดหรือดูดซับ 

สิ่งปนเปื้อน	 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีสะอาดเหมาะกับการน�าไปใช้อุปโภคและบริโภคในอุตสาหกรรมต่างๆ	 
มากมาย	 เช่น	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	 อุตสาหกรรมพลังงาน	 อุตสาหกรรมยา	 และอุตสาหกรรมอาหาร	 
เป็นต้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การผลิตถ่านคาร์บอนกัมมันต์มีหลายข้ันตอน	 ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและสมบัติของ

ถ่านคาร์บอนกัมมันต์ที่ต้องการ	โดยหนึ่งในขั้นตอนที่ส�าคัญของการผลิตถ่านคาร์บอนกัมมันต์คือ	การกระตุ้น	 
(activation)	 ซึ่งมีท้ังวิธีการกระตุ้นทางเคมี	 (chemical	 activation)	 และทางกายภาพ	 (physical	 
activation)	 เพื่อท�าให้เกิดหมู่ฟังก์ชันพิเศษบนพื้นผิวและสร้างรูพรุนขนาดต่างๆ	 ตามที่ต้องการบนถ่าน
คาร์บอนกัมมันต์

	 ดร.พงษ์ธนวัฒน์	 และคณะ	 มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากระบวนการผลิตถ่านคาร์บอนกัมมันต์ทั้งวิธี
การกระตุ้นทางเคมีและทางกายภาพ	 รวมทั้งสามารถพัฒนาและขยายก�าลังการผลิตถ่านคาร์บอนกัมมันต ์

ได้ตัง้แต่ระดบัห้องปฏบิตักิาร	 (lab	 scale)	 จนถงึระดบัประลอง	 (pilot	 scale)	 นอกจากนีท้มีวจิยัยงัสามารถ
ออกแบบและติดตั้งระบบเพื่อการผลิตถ่านคาร์บอน

	 กัมมันต์ให้มีสมบัติตามที่ต้องการได้อีกด้วย	โดยผลงานวิจัยดังกล่าวมีจุดเด่น	ดังนี้
 	 เทคโนโลยีการผลิตถ่านคาร์บอนกัมมันต์ทั้งวิธีการกระตุ้นทางเคมีและทางกายภาพ
 	 ชุดอปุกรณ์ส�าหรบัการกระตุน้ถ่านคาร์บอนกมัมนัต์ภายใต้บรรยากาศแก๊ส	CO2	และ	N2	ระดับห้องปฏบิติัการ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ณัฏฐิพร	วณิชธนานนท์
	 งานพัฒนาธุรกิจ	ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7100	ต่อ	6650
	 Email	 :	 nuttiporn@nanotec.or.th
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ฟิล์มคลุมโรงเรือนมัลติฟังก์ชัน

นักวิจัย  
	 ดร.อทิตย์สา	เพ็ชรสุข	และ	ดร.ดวงพร	ศิริกิตติกุล
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบนัฟิล์มคลมุโรงเรอืนส่วนใหญ่ทีผ่ลติและจ�าหน่ายในประเทศไทย	 ยงัไม่สามารถครอบคลมุความต้องการ 

ของเกษตรกรได้ครบถ้วน	 เพราะพืชแต่ละชนิดมีความต้องการเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน	 อย่างไรก็ตาม	
ลักษณะของฟิล์มคลุมโรงเรือนที่ดีคือ	ฟิล์มที่มีคุณสมบัติกรองรังสี	 UV	ป้องกันรังสีความร้อน	 กระจายแสงดี	 
และมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม	 ในราคาต้นทุนที่เกษตรกรยอมรับได้	 ซึ่งจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี	 
เพิ่มผลผลิตต่อไร่และผลิตผลมีคุณภาพสูง	 ท�าให้เกษตรกรสามารถจ�าหน่ายผลิตผลในราคาที่สูงขึ้นได้	 
อย่างไรกต็ามฟิล์มคลมุโรงเรอืนทางการค้ามกัมสีมบติัเพียงอย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้	 ดังนัน้นกัวจัิยของ	MTEC	 
จึงได้วิจัยและพัฒนาฟิล์มคลุมโรงเรือนท่ีมีสมบัติหลายอย่างในฟิล์มเดียว	 เช่น	ฟิล์ม	MultiTech	 มีสมบัติ 
ลดการส่องผ่านของรังสียูวี	 และกระจายแสงดี	 ฟิล์ม	 MultiTech-Ultra	 มีสมบัติลดการส่องผ่านของ 
รังสียูวี	 สะท้อนรังสีความร้อนและกระจายแสงดี	 เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการเลือกใช้งาน 

ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	ลดการส่องผ่านรังสีช่วงยูวี	(Ultraviolet;	UV)
	 2.		สะท้อนรังสีความร้อนช่วงอินฟราเรดใกล้	(Near	Infrared	Radiation;	NIR)
	 3.		กระจายแสงได้ดี	พืชได้รับแสงทั่วถึง
	 4.		ให้รังสีช่วงที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง	(Photosynthetically	Active	Radiation;	PAR)	ส่องผ่านได้สูง
	 5.		แผ่นฟิล์มมีความทนทานและสมบัติเชิงกลที่ดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1618
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th

ตารางเปรียบเทียบสมบัติของฟิล์มคลุมโรงเรือนชนิดต่างๆ

ชนิดของฟิล์มคลุมโรงเรือน
ฟิล์มกรองแสง UV ที่ใช้ทั่วไป
Multi Tech
Multi Tech-Ultra

กรองรังสี UV กระจายแสง สะท้อนรังสี NIR

แผ่นฟิล์มมีความทนทานและสมบัตืเชิงกลที่ดี
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ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)

นักวิจัย  
	 นริชพันธ์	เป็นผลดี
	 ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ	ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ไม่ว่าสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน	 แต่ปัจจัยที่ยั่งยืนหนึ่งของวงการเกษตรไทยไม่เปลี่ยนแปลงคือ	

สภาพดนิฟ้าอากาศซึง่มผีลโดยตรงต่อคณุภาพและปรมิาณของผลผลติ	 แม้สภาพอากาศในปัจจบุนัจะแปรปรวน 

ยากต่อการควบคุม	 แต่วิธีการทางการเกษตรได้อัพเกรดสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ	 หรือ	 Smart	 Farm	 
ตอบรับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	อย่างไรก็ตามความสมาร์ตอย่างเดียวอาจไม่ใช่ทางออก	หากเกษตรกร
ไม่สามารถเข้าใจและเข้าถึงการใช้งานได้อย่างแท้จริง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ระบบเกษตรอัจฉริยะ	 เป็นการน�าเทคโนโลยีเซนเซอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการเพาะปลูกถือเป็นสิ่งจ�าเป็น

ในการช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมในการปลูกตั้งแต่ต้น	 ส่งผลให้ควบคุมคุณภาพและ
ประเมนิปรมิาณผลผลติ	 รวมถงึช่วยเรือ่งการเพิม่คณุค่าของผลติผลได้	 โดยใช้การควบคมุกระบวนการเพาะปลกู
เพื่อให้ผลผลิตออกในช่วงที่มีความต้องการ	 หรือผลผลิตขาดแคลน	 รวมถึงการช่วยเกษตกรน�าองค์ความรู้
ที่เกิดจากทักษะที่ไม่สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาและเป็นการท�าเกษตกรรมแบบ
วิถีชาวบ้าน	 โดยการลองผิดลองถูก	 หรือเป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดต่อกันมา	 ไม่มีการจัดเก็บองค์ความรู้หรือ
ข้อมูลทีใ่ช้อ้างองิ	 ซึง่การน�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยปรบัเปลีย่นส่งผลให้มกีระบวนการเรยีนรู	้ สามารถถ่ายทอด
ได้ง่าย	 รวมถึงสามารถเก็บข้อมูลมาศึกษาและถ่ายทอดสู่เกษตรกรรุ่นต่อไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	 เทคโนโลยี
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมเซนเซอร์เพ่ือวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม	 
ที่มีผลส�าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยเป็นกระบวนการต้ังแต่การปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว	 โดยใช้
เซนเซอร์ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 นริชพันธ์	เป็นผลดี
	 หน่วยทรัพยากรด้านการค�านวณและไซเบอร์-กายภาพ	(NCCPI)
	 ทีมวิจัยระบบไซเบอร์-กายภาพ	(CPS)	เนคเทค-สวทช.	
	 Email	 :	 naritchaphan.penpondee@nectec.or.th
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ระบบอัจฉริยะติดตามสภาพบ่อเพาะเลี้ยง ทัง้ทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยี IoT

ระบบอัจฉริยะติดตามสภาพบ่อเพาะเลี้ยง ทัง้ทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยี IoT

นักวิจัย  
	 ดร.ศุภนิจ	พรธีระภัทร	และคณะ
	 ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต	ิส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1400
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1201002494	ยื่นค�าขอวันที่	29	พฤษภาคม	2555
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1201003577	ยื่นค�าขอวันที่	18	กรกฎาคม	2555
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1401005905	ยื่นค�าขอวันที่	30	กันยายน	2557
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1601005583	ยื่นค�าขอวันที่	23	กันยายน	2559
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1601005863	ยื่นค�าขอวันที่	30	กันยายน	2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กุ้งเป็นหน่ึงในสัตว์เศรษฐกิจส่งออกท่ีส�าคัญของประเทศไทย	 การส่งออกวัตถุดิบและสินค้าแปรรูปประมง	

ในปี	 2554-2559	 สร้างรายได้เข้าประเทศได้ไม่ต�า่กว่าสองแสนล้านบาทในแต่ละปี	 ปัจจุบนัตลาดกุง้ในอาเซียน
มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น	 จากอดีตที่ประเทศไทยเคยเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออก	 โดยในปี	 2553	 ไทยมี
ผลผลิตกุ้งส่งออกสูงที่สุดเกือบ	650,000	ตัน	แต่ในปี	2555	เป็นต้นมา	ผลผลิตกุ้งของไทยลดลงถึงประมาณ	
200,000	ตัน	สาเหตุเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤติจากภาวะตายด่วนในกุ้ง	ที่ระบาดอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ	
การเพาะเลีย้งกุง้และการบรหิารจดัการฟาร์มส่วนใหญ่ยงัอาศยัประสบการณ์ของผู้เพาะเล้ียง	ซ่ึงขาดเคร่ืองมอื
การวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้องและแม่นย�า	 ท�าให้แก้ปัญหาได้ไม่ถูกจุดหรือไม่ทันท่วงที	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในกุ้ง	 ซึ่งมีปัจจัยในเรื่องสารเคมี	 และแร่ธาตุในน�้า	 รวมทั้งความเป็นกรด-ด่าง	 ในน�้า 
มาเกี่ยวข้องด้วย	 ดังนั้น	 การมีอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 ระบบตรวจสอบ	 แจ้งเตือนสภาพรูปแบบเชื้อในบ่อเลี้ยง
และคุณภาพน�้าในการเพาะเลี้ยงกุ้ง	 เพื่อให้ผู้เพาะเลี้ยงสามารถตัดสินใจป้องกันหรือแก้ปัญหาทันท่วงที	 จึงมี 
ความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ตดิตามการเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีในน�า้ผ่านค่า	 growth	 curve	 ทีส่ามารถลดขัน้ตอน 

	 และเวลาการท�างานของผูป้ฎบิตังิานได้อย่างมากเนือ่งจากท�างานแบบอตัโนมตั	ิ ซึง่ปัจจบุนัยงัไม่มเีครือ่งมอื 

	 ลักษณะนี้ขายในท้องตลาด	 อีกทั้งสามารถช่วยอ่านผลค่ากรดขด่าง	 ค่าไนไตรท์	 และค่าคลอรีนได้ถูกต้อง 
	 และแม่นย�ามากยิ่งขึ้นกว่าวิธีการแปลผลด้วยตาเปล่า

 	 เป็นเครื่องมือที่ให้การวิเคราะห์ผลอย่างรวดเร็ว	 และส่งสัญาณเตือนแก่ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งอัตโนมัติผ่านระบบ 

	 ออนไลน์	เมื่อเกิดสภาวะผิดปกติของน�้าในบ่อเพาะเลี้ยง
 	 เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายโดยเกษตรกรท่ีผ่านการอบรม	 ไม่จ�าเป็นต้องส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ	 

	 หรืออาศัยผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผล	 ณ	 ที่หน้าฟาร์ม	 อีกทั้งมีระบบสามารถส่งข้อมูล	 และบล็อก 

	 ให้ค�าปรึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต	 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยแก้ปัญหาแก่เกษตรกรได้อย่าง 
	 รอบด้านและรวดเร็ว
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.ศุภนิจ	พรธีระภัทร
	 กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์	(SSDRG)	
	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(สวทช.)
	 โทรศัพท์	 :	 0	2564	6900	ต่อ	2146
	 Email	 :	 supanit.porntheeraphat@nectec.or.th
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อินดิเคเตอร์แสดงความสุกของผลไม้

นักวิจัย  
	 ดร.กมลวรรณ	ธรรมเจริญ	และคณะ
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801006047	ยื่นค�าขอวันที่	28	กันยายน	2561
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801006048	ยื่นค�าขอวันที่	28	กันยายน	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัญหาหนึ่งของผู้บริโภค	 ผู้จ�าหน่าย	 หรือผู้ส่งออกผลไม้แบบผลสด	 คือ	 ไม่สามารถระบุระดับความสุกของ 

ผลไม้ที่ชัดเจนได้	 โดยทั่วไประดับความสุกของผลไม้จะถูกบ่งชี้จากสีผิว	 เปลือก	 หรือความนิ่มของผล	 แต่ใน
ผลไม้บางชนิดแทบจะไม่สามารถระบุความสุกของผลไม้จากระดับการเปลี่ยนสีผิวเปลือกได้	 และการกดเพื่อ
ประเมินความนิ่มของผลไม้ส่งผลเสียต่อรูปลักษณ์ของผลไม้	 อินดิเคเตอร์แสดงระดับความสุกของผลไม้ 
จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ท�าให้ผู ้บริโภคสามารถเลือกรับประทานผลไม้ได้ตรงกับระดับความสุกที่ต้องการ	 
ช่วยให้ผู้จ�าหน่ายสามารถจัดการ	จัดเก็บหรือจ�าหน่ายผลไม้ตามระดับความสุก	ท�าให้ลดปริมาณสินค้า 
เสียสภาพที่คงเหลือในระบบจัดเก็บ	 และท�าให้ผู้ส่งออกผลไม้สามารถแข่งขันกับผลไม้จากประเทศอื่น	 หรือ
เพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาดใหม่

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 อินดิเคเตอร์แสดงระดับความสุกของผลไม้คือ	 เซนเซอร์แบบแสดงผลด้วยการเปลี่ยนสีเมื่อผลไม้มีระดับ

ความสุกเพิ่มมากขึ้น	จึงสามารถใช้งานได้โดยการสังเกตการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ที่ตอบสนองต่อการสุก 

ของผลไม้	 อินดิเคเตอร์แสดงระดับความสุกนี้เป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉลาด	 โดยอาศัย 

หลักการท�างานของปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารสีบนอินดิเคเตอร์และก๊าซเอทิลีนที่ผลไม้ผลิตเมื่อสุก	 
ท�าให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีจากสีเหลืองในผลไม้ดิบ	 เป็นสีเหลืองเขียวเมื่อผลไม้สุกห่าม	 และเป็นสีเขียว 
เมื่อสุกนิ่มตามระดับความสุกของผลไม้	 ดังนั้นอินดิเคเตอร์บ่งช้ีความสุกจะเป็นเครื่องมือสื่อสารข้อมูล
คุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค	 ผู้จ�าหน่าย	 หรือผู้ส่งออกผลไม้	 และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้บ่งชี้คุณภาพ 

ผลไม้สดได้หลายชนิด	 ซึ่งประโยชน์จากการจ�าแนกระดับสุกนอกจากจะเป็นการรับประกันคุณภาพและ 

ช่วยอ�านวยความสะดวกในการตดัสนิใจซือ้แก่ผูบ้รโิภคแล้ว	 ยงัจะช่วยส่งเสรมิศกัยภาพตลาดส่งออกของไทย
สู่ตลาดต่างประเทศในเรื่องการคาดการณ์วางแผนการขนส่งสินค้าและการจัดการการกระจายสินค้าอีกด้วย

 ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วรรณภรณ์	จันทร์หอม
	 งานพัฒนาธุรกิจ	ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7100	ต่อ	6770
	 Email	 :	 wannaporn.jun@nanotec.or.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

นักวิจัย  
	 ดร.บุญเฮียง	พรมดอนกอย	และคณะ
	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	12300	เรื่อง	กระบวนเพาะเลี้ยงเชื้อบีที	เพื่อผลิตโปรตีน	Vip3A	ในระดับห้องปฏิบัติการ

ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 นักวิจัยพบว่า	 โปรตีน	Vip3A	 ท่ีพบได้ในแบคทีเรียบีที	 (Bacillus	 thuringiensis)	 มีฤทธิ์ฆ่าแมลงศัตรูพืช

ได้หลายชนิด	 เช่น	 หนอนกระทู้หอม	 และหนอนกระทู้ผัก	 ซ่ึงเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส�าคัญของประเทศไทย	 
มักพบการแพร่ระบาดสร้างความเสียหายแก่พืชผักในวงกว้าง	 ทีมวิจัยจึงน�าโปรตีน	 Vip3A	 มาพัฒนา
เป็น	 VipPro	 หรือชีวภัณฑ์ก�าจัดแมลงศัตรูพืช	 โดยคิดค้นสูตรและกระบวนการผลิตที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

การก�าจัดแมลงให้สูงขึ้น	ใช้งานง่ายเพียงผสมน�้าแล้วฉีดพ่น	ออกฤทธิ์เร็ว	ลดความสูญเสียและร่องรอยต�าหนิ
บนใบพืช	ปลอดภัยทั้งผู้ปลูก	ผู้บริโภค	และสิ่งแวดล้อม	สามารถใช้ได้กับแมลงศัตรูพืชที่ดื้อต่อสารเคมีแล้ว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 ศัตรูพืชหยุดกินอาหารภายใน	1	ชม.	ลดความเสียหายของพืชได้มาก
 	 มีประสิทธิภาพสูง	ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อต่อผู้ใช้และผู้บริโภค
 	 ไม่มีของเสียในกระบวนการผลิต	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน
 	 ใช้งานง่าย	เพียงผสมน�้าแล้วฉีดพ่น	หรือผสมกับการให้ปุ๋ยทางใบ
 	 VipPro	ออกฤทธิ์เสริมกับชีวภัณฑ์อื่นได้ดี	เช่น	ไวรัสเอนพีวี	ราบิวเวอเรีย
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

VipPro ชีวภัณฑ์ก�าจัดแมลงศัตรูพืช 
จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :		02	564	7000	ต่อ	1357
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th

บีทีสายพันธุ์ที่คัดแยกได้
ในประเทศไทย
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

พอลิเมอร์ดูดซึมน�้าสูง

นักวิจัย  
	 ดร.พิริยาธร	สุวรรณมาลา	และ	ดร.เกศินี	เหมวิเชียร
	 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1201005033	ยื่นค�าขอวันที่	26	กันยายน	2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ประเทศไทยเป็นแหล่งเกษตรกรรมทีส่�าคญัของโลก	 เนือ่งจากมลีกัษณะภมูอิากาศและภมูปิระเทศทีเ่หมาะสม 

แก่การเพาะปลูกพืชท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจหลายชนิด	 และปัจจัยที่ส�าคัญในการท�าการเกษตรกรรมคือ	 น�้า	
เนือ่งจากโลกปัจจบุนัได้มกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะทางภมูอิากาศมากขึน้	 เช่น	 อณุหภมูเิฉลีย่สงูขึน้	 ฝนไม่ตก 

ตามฤดูกาล	 ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร	 ด้วยเหตุนี้จึงได้ผลิตพอลิเมอร์ดูดซึมน�้าสูง	 
ซึง่เป็นพอลเิมอร์ทีม่หีมูฟั่งก์ชนัทีม่คีวามสามารถดดูซบัน�า้และกกัเกบ็น�า้	 สามารถน�ามาใช้ผสมดนิเพือ่ปรบัปรงุ
คุณสมบัติในการอุ้มน�้าของดินในแปลงปลูกพืชที่มีพื้นที่แห้งแล้ง	 หรือใช้ผสมกับดินเพื่อปลูกพืชในอาคาร 
บ้านเรือนซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการให้น�้า

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 พอลเิมอร์ดดูซมึน�า้สงู	 (Superwater	 absorbent	 polymer,	 SWA)	 ทีผ่ลติโดยสถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลียร์ 

แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 มีลักษณะเฉพาะคือ	 เป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตจากแป้งมันส�าปะหลัง	 สามารถดูดซับ 

น�า้และเกบ็น�า้ได้ในปรมิาณ	 150	 เท่าของน�า้หนกัแห้ง	 และสามารถย่อยสลายได้ในดินจึงไม่เกดิผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเหมาะแก่การน�ามาใช้งานในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร	 หรือผสมกับดินหรือ
ทรายเพื่อการเพาะปลูกพืชในกิจกรรมการการเกษตรต่างๆ	ตามผู้ใช้ต้องการ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 มงคล	ดีศิลป์แพทย์
	 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	401	9889	ต่อ	5918,	08	5487	4009
	 Email	 :	 mongkold@tint.or.th
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ไมโครไคโตซาน

นักวิจัย  
	 ดร.พิริยาธร	สุวรรณมาลา
	 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1603001764	ยื่นค�าขอวันที่	13	กันยายน	2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การใช้สารฮอร์โมนต่างๆ	 เช่น	 เอธลินี	 จบิเบอเรลลนิ	 ออกซนิ	หรอืสารกระตุน้การท�างานของเอนไซม์ของพืช

โดยตรง	 สามารถเพิม่การเจรญิเตบิโตของพชืต่างๆ	 ได้	 แต่ยงัมปัีญหาอืน่ๆ	 เกดิขึน้ตามมา	 เช่น	 ความไม่สมดลุ
ของสารเคมใีนพชื	 สิง่แวดล้อมในพืน้ทีท่ีฉ่ดีพ่น	 โดยเฉพาะอย่างยิง่	 ความปลอดภยัในสขุภาพของมนษุย์และ 

พืชอ่ืนๆ	 มลพษิทางดนิและการเปลีย่นแปลงค่า	 pH	 ของดนิ	 เป็นทีท่ราบกนัแล้วว่า	 ไคโตซาน	 ผลติจากไคตนิ	 
ได้มาจากเปลือกกุ้ง	 กระดองปู	 คราบของแมลง	 และแกนปลาหมึก	 ไคโตซานถือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
สามารถใช้ในด้านการเกษตร	 เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ	 และไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และ
สตัว์	 ผลติภณัฑ์ไมโครไคโตซาน	 ผลติจากการฉายรงัสไีคโตซาน	 ด้วยรงัสแีกมมา	 โดยผลติภณัฑ์ไมโครไคโตซาน	 
ใช้เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชสาร	เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปลอดสารพิษ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ข้อดีของไมโครไคโตซาน
 	 กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
 	 เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของล�าต้น	ใบ	และราก
 	 ช่วยให้พืชดูดซึมปุ๋ยและแร่ธาตุต่างๆ	ได้ดีขึ้น
 	 กระตุ้นการงอกของเมล็ด
 	 ปรับปรุงสภาพดิน
 	 กระตุ้นการเกิดสารป้องกันโรคพืช
 	 เมื่อใช้เป็นประจ�า	ช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อม	ศัตรูพืช	และโรคพืช	ได้ดีขึ้น
 	 สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จันทราวดี	อินทร์สูงเนิน
	 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	401	9889	ต่อ	5918,	06	1412	7340
	 Email	 :	 jantravadee@tint.or.th
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นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.นฤบดี	ศรีสังข์
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000066	ยื่นค�าขอวันที่	13	มกราคม	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กระเบื้องดินเผาเป็นวัสดุก่อสร้าง	 ซึ่งใช้ดินเหนียวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต	 กระเบื้องดินเผาที่ผลิตได้มี

คุณสมบัติการดูดซึมน�้าสูง	 มีความเหนียวและแข็งแรง	 แต่เนื่องจากดินเหนียวมีการหดตัวสูง	 ท�าให้กระเบื้อง 
มีการแตกร้าว	ดังนั้นจึงมีการน�าวัสดุอื่นมาผสมทดแทนเพื่อลดการหดตัวของดินเหนียว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 น�าวัสดุเหลือท้ิงจากโรงงานปาล์มน�้ามันคือ	 เถ้าปาล์มน�้ามันและดินฟอกสี	 มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต 

กระเบือ้งดนิเหนยีว	 ทดสอบค่าการดดูซมึน�า้	 ค่าการทนกรดไฮโดรลิก	 และความต้านทานแรงอดั	 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน	 มอก.	 จากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็นไปได้ในการผลิตกระเบื้องร่วมกับเถ้าปาล์มน�้ามันและ 

ดนิฟอกสเีหลอืท้ิง	 ซึง่ท�าให้ได้กระเบ้ืองท่ีมคีณุสมบตัทิีห่ลากหลายสามารถน�าไปประยกุต์ใช้งานในหลายลกัษณะ	
เช่น	 กลุ่มกระเบื้องที่มีค่าการดูดซึมน�้าสูงสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับ	 หรือกลุ่มกระเบื้องที่มี 

ความต้านทางการแตกหักสูงสามารถน�าไปใช้เป็นวัสดุรองพื้นหรือบุผนัง	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ผลการศึกษา 
ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการน�าวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันมาใช้
ประโยชน์	ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ	ได้ในอนาคต

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

การผลิตและพัฒนากระเบื้องดินเหนียวร่วมกับดินฟอกสี 
และเถ้าปาล์มน�้ามันเหลือทิ้ง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พิมพ์ชนก	หลิมศิริวงษ์
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3306,	08	7565	9769
	 Email	 pimchanok@arda.or.th
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การพัฒนาคาร์บอนไฟเบอร์และคาร์บอนมอร์ต้าคอมโพสิต
จากชีวมวลเหลือทิ้งของกากปาล์ม

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ชาติชาย	ไวยสุระสิงห์
	 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000579	ยื่นค�าขอวันที่	18	มีนาคม	2563
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903000555	ยื่นค�าขอวันที่	4	มีนาคม	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 คาร์บอนไฟเบอร์	 (Carbon	 fiber)	 เป็นเส้นใยคาร์บอนประเภทแกรไฟต์ทีม่กีารจัดเรียงโครงสร้างของคาร์บอน 

ภายในอย่างเป็นระเบยีบในระดบัไมโครเมตร	 และนาโนเมตร	 การน�าคาร์บอนไฟเบอร์และวสัดุนาโนคาร์บอน	 
(carbon	 nanomaterial)	 มาใช้เป็นวสัดเุสริมแรงในเพสต์ซีเมนต์	 มอร์ต้า	 และคอนกรีต	 ท�าให้ค่าความแขง็แรง
และโมดูลัสของวัสดุเพิ่มข้ึน	 พื้นฐานท่ีส�าคัญของโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์และท่อนาโนคาร์บอน	 เกิดจาก 

การเปลีย่นโครงสร้างของเซลลโูลสในเส้นใยธรรมชาต	ิ ให้เป็นคาร์บอนประเภทแกรไฟต์	 (graphite)	 ทีถ่อืเป็น 

คาร์บอนไฟเบอร์ประเภทหนึง่	 ด้วยวธิกีารทางความร้อนและทางเคม	ี วธิกีารดงักล่าวสามารถน�ามาประยุกต์ 

ในการเพิ่มมูลค่าในการน�าวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตตร	 เช่น	 เส้นใยเซลลูโลส	 จากกากปาล์มมาใช้ 
ประโยชน์ได้	 งานวิจัยนี้มุ่งเป้าไปท่ีการพัฒนาคาร์บอนมอร์ต้าร์ซีเมนต์คอมโพสิตจากกากปาล์ม	 ซึ่งเป็น 

ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการสกัด	 ได้แก่	 ทะลายปาล์มเปล่า	 และเปลือกผลปาล์ม	 มาใช้ในการผลิต 

คาร์บอนไฟเบอร์	และวัสดุนาโนคาร์บอนในการเสริมแรงของซีเมนต์และมอร์ต้า
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 พฒันาคาร์บอนไฟเบอร์โดยใช้เส้นใยทะลายปาล์มและเปลือกผลปาล์ม	 มาเป็นวตัถุดิบต้ังต้นในการสังเคราะห์ 

ด้วยวิธีตกสะสมไอเคมี	 (CVD),	 วิธีคาร์บอไนเซชั่น	 (CBN),	 วิธีไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่น	 (HTC)	 วิธ ี
คาร์บอไซเซชัน่ร่วมกบัอาร์คดสิชาร์จ	 (CBN-ARC)	 และวธิไีฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไซเซชัน่	 ร่วมกบัอาร์คดสิชาร์จ	
(HTC-ARC)	 และศกึษาสมบัตคิาร์บอนมอร์ต้าคอมโพสติทีไ่ด้จากคาร์บอนไฟเบอร์ทีส่งัเคราะห์	 ได้จากกากปาล์ม	
พบว่าได้คาร์บอนไฟเบอร์ทีส่งัเคราะห์ทีม่คีณุภาพสงูเทยีบเคยีงกบัผลติภณัฑ์ทางการค้า	 รวมถงึเมือ่น�าไปผลิต 

คาร์บอนมอร์ต้าร์คอมโพสิตจะมีคุณสมบัติ	 มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับคาร์บอนมอต้าร์มีคอมโพสิต 

ที่ผลิตขึ้นจากคาร์บอนไฟเบอร์ทางการค้า
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พิมพ์ชนก	หลิมศิริวงษ์
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3306,	08	7565	9769
	 Email	 :	 pimchanok@arda.or.th
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพพลังงานสูงส�าหรับสัตว์เกิดใหม่
และสัตว์วัยอ่อนจากน�้ามันเมล็ดในปาล์มและน�้ามันปาล์มดิบ

นักวิจัย  
	 รศ.ดร.วันดี	ทาตระกูล
	 คณะเกษตรศาสตร์	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยนเรศวร	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803000297	ยื่นค�าขอวันที่	1	กุมภาพันธ์	2561
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803000298	ยื่นค�าขอวันที่	1	กุมภาพันธ์	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กรดไขมันสายยาวปานกลาง	 (medium	 chain	 fatty	 acids;	MCFAs)	 ซึ่งมีอยู่ปริมาณค่อนข้างมาก	 ตั้งแต่	

46-63%	 ในน�า้มนัเมลด็ในปาล์ม	 เรยีกไขมนัชนดินีว่้า	 Medium	 chain	 triglycerides	 (MCTs)	 ไขมนัชนดินี้
นอกจากจะถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหารได้อย่างรวดเร็วแล้ว	 ยังถูกออกซิไดซ์อย่างรวดเร็วได้อีกด้วย	
เนือ่งจากการเคลือ่นย้ายผ่านเยือ่บขุองไมโตรคอนเดรีย	 โดยวธิกีารซึมผ่านไปยงัต�าแหน่งท่ีเกดิการออกซิเดทฟี 

ได้โดยตรง	จึงเหมาะส�าหรับเป็นแหล่งพลังงานส�าหรับลูกสัตว์วัยอ่อน	ดังนั้น	MCTs	จัดเป็นพลังงานส�าเร็จรูป	
(instant	 energy)	 ส�าหรับสัตว์วัยอ่อน	 ที่การหลั่งน�้าดีและเอนไซม์ได้น้อย	 พลังงานจาก	 MCTs	 จึงช่วย
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	 จากการทดสอบทางอาหารนอกเหนือจากคุณค่าพลังงานแล้ว	 ยังมีผลดีกับ
สรรีวทิยาในระบบทางเดนิอาหารของลกูสตัว์	 และส่งผลต่อองค์ประกอบของจลุนิทรย์ี	 (intestinal	 microbiota)	
โดยสามารถยับยั้งจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นโทษได้	 เช่น	 Escherichia	 coli,	 Salmonella	 spp.	 และ	 Coliform	
bacteria	ดังนั้น	MCFAs	หรือ	MCTs	สามารถใช้เป็นวัตถุเพิ่มเติมในอาหาร	(Feed	additives)	เพื่อสนับสนุน
ด้านสุขภาพ	และประสิทธิภาพของลูกสัตว์	เช่น	ลูกไก่

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 พัฒนาสารเสริมพลังงานสูตรที่ดีที่สุด	 จากแหล่งของกรดไขมันสายยาวปานกลาง	 (medium	 chain	 fatty	 

acids;	MCFAs)	ส�าหรับผสมอาหารในสุกรหย่านม	(EsupMCFAs)	น�้ามันผสมส�าหรับสุกรแรกเกิด	 (oil	mix	
formula	 for	 new	 born	 piglets;	 OMNP)	 น�้ามันผสมส�าหรับสุกรหย่านมใหม่	 (oil	 mix	 formula	 for	 
weanling	 piglets;	 OMWP)	 พลังงานผสมส�าเร็จรูปส�าหรับลูกไก่แรกฟัก,	 (instant	 energy	 mix	 for	 
post-hatch	chicks;	IEM)	และน�้ามันผสมส�าเร็จรูปส�าหรับไก่แม่พันธุ์	(instant	oil	mix	for	breeder	hen;	
IOM)	 ทกุสตูรใช้วตัถดุบิหลกัจากน�า้มนัเมลด็ในปาล์ม	 (palm	 kernel	 oil;	 PKO)	 เพือ่เป็นแหล่งของ	 MCFAs	 
และกรดลอริค

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พิมพ์ชนก	หลิมศิริวงษ์
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3306,	08	7565	9769
	 Email	 :	 pimchanok@arda.or.th
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การพัฒนาสูตรผสมจากสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมหนอน
กระทู้ผัก Spodoptera litura (Lepidoptera : Noctuidae)

นักวิจัย  
	 รศ.ดร.วสกร	บัลลังก์โพธิ์
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803002747	ยื่นค�าขอวันที่	23	พฤศจิกายน	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 หนอนกระทู้ผัก	 (Spodoptera	 litura)	 เป็นแมลงศัตรูทางการเกษตรที่ส�าคัญ	 โดยเข้าท�าลายทั้งในพืชผัก	 

พืชไร่	 รวมท้ังพืชดอก	 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ต้านทานต่อสารฆ่าแมลง	 จึงเป็นที่รู้จักว่า	 
เป็นแมลงที่ก่อเกิดการท�าลายในขั้นเศรษฐกิจ	 (Economic	 injury	 level	 :	 EIL)	 ซึ่งมีความจ�าเป็นในการหา
มาตรการควบคุมประชากรของแมลงแบบผสมผสาน	 ท�าให้เกษตรกรใช้สารเคมีในการป้องกันและก�าจัด
อย่างต่อเนือ่ง	 ก่อเกดิปัญหาต่างๆ	 มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นการปนเป้ือนลงในดนิ	 น�า้	 ก่อเกดิมลพษิทางอากาศ	 
รวมทั้งการต้านทานของแมลงศัตรู	 นอกจากนี้แล้วยังก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อตัวเกษตรกรหรือต่อ 

สิง่มชีวีติอืน่ๆ	 รวมไปถงึการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกจิ	 ดังนัน้	 รัฐบาลจึงมนีโยบายในการส่งเสริมทางเลือกอืน่ 

มาใช้ควบคุมประชากรศัตรูพืช	รวมทั้งลดการใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงศัตรูพืช
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 สตูรสารสกดัจากดปีลแีละว่านน�า้ท่ีสกดัด้วยเอทานอล	 มปีระสทิธภิาพในการควบคมุประชากรหนอนกระทูผ้กั 

	 และการยับยั้งการกินของหนอนกระทู้ผัก
 	 สารสกัดจากว่านน�้ามีคุณสมบัติเป็นสารเสริมฤทธิ์
 		สูตรสารผสมมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ท�าลายพิษซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความต้านทานต่อสารเคมีของแมลง
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th
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ความเป็นพิษของสารสกัดจากสะค้าน ต่อแมลงศัตรูพืช
เศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม

นักวิจัย  
	 ดร.ณัฐชยา	ค�ารังษี
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803001928	ยื่นค�าขอวันที่	28	สิงหาคม	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 หนอนกระทูห้อม	 (Spodoptera	 exigua)	 เป็นศตัรพูชืในอนัดบั	 Lepidoptera	 ทีส่�าคญั	 เนือ่งจากท�าลายพชื

อาหารหลายชนิดโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ	 เช่น	 ข้าวโพด	 คะน้า	 กะหล�่าปลี	 หน่อไม้ฝรั่ง	 ผักกวางตุ้ง	 และ 

ไม้ดอก	 เป็นต้น	 แต่ในปัจจุบันนี้มีการควบคุมหนอนกระทู้หอมโดยการใช้สารเคมีสังเคราะห์อื่นๆ	 ก่อให้เกิด 

สารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร	 สิ่งแวดล้อม	 รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้และ 

ผูบ้รโิภค	 และปัญหาการต้านทานต่อสารก�าจัดแมลงตามมา	 ดังนัน้การใช้สารสกดัจากพืชจึงเป็นแนวทางใหม่ 

ในการส่งเสรมิให้เกษตรกรหนัมาท�าเกษตรอนิทรย์ี	 เพือ่ลดปัญหาดงักล่าว	 และประเทศไทยเองมคีวามหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืช	 แต่ยังมีการน�ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสะค้าน	 
แต่ข้อมูลของพืชดังกล่าวยังไม่มีรายงานในการน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมหนอนกระทู้หอม	 และจาก
ผลการทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากสะค้านต่อหนอนกระทู้หอมวัยที่	 2	 พบว่า	 มีประสิทธิภาพสูง 
ในการควบคุมแมลงดังกล่าว	และสามารถน�าไปพัฒนาเพื่อเป็นสารชีวภาพเชิงพาณิชย์ต่อไปได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.		ลดปัญหาการต้านทานของหนอนกระทู้หอม
	 2.		มีความเป็นพิษเฉียบพลันสูงต่อหนอนกระทู้หอม
	 3.		ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย
	 4.	เป็นการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพของสมนุไพร	 เพือ่เป็นทางเลอืกใหม่ในการท�าเกษตรอนิทรย์ี 

	 และลดการน�าเข้าสารเคมีสังเคราะห์ในการเกษตร
	 5.	เพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th
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ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.วรากร	ลิ่มบุตร
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1601007080
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 พัฒนาชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดินจากชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามรุ่นต้นแบบที่ได้คิดค้นไว้เดิม 

ให้เป็นชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดินที่ใช้งานง่าย	 ราคาถูก	 สะดวก	 รู้ผลรวดเร็ว	 มีช่วงอายุการใช้งาน
ของชุดทดสอบมากกว่า	 1	 ปี	 10	 เดือน	 มีบรรจุภัณฑ์ชุดทดสอบที่เหมาะสม	 มีความไว	 (sensitivity)	 ที่ดี	 
ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรในการประเมินหรือติดตามภาวะขาดธาตุสังกะสีในดิน	 ได้น�าชุดทดสอบสังกะสี
ภาคสนามในดินที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่นี้ไปให้เกษตรกรได้น�าไปทดสอบภาคสนาม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามในดิน	ใช้งานง่าย	ราคาถูก	สะดวก	รู้ผลรวดเร็ว	เกษตรกรสามารถใช้งานเองได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 มณฑิรา
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3309,	09	7978	6881
	 Email	 :	 montira@arda.or.th
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นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.อุดมลักษณ์	สมพงษ์
	 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001257	ยื่นค�าขอวันที่	10	มิถุนายน	2563

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 จากกระแสท่ีผู ้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพและมีแนวโน้มความต้องการอาหารที่ปลอดภัยหรือที่ผลิต 

ด้วยระบบการเลี้ยงท่ีดีหรือระบบอินทรีย์	 หนึ่งในวิธีการในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สัตว์น�้าอินทรีย์เพื่อเป็น 

อาหารสุขภาพนั้น	 สามารถท�าได้โดยการเสริมกรดไขมันโอเมก้า-3	 เข้าไปในอาหารในระบบไบโอฟลอค	 
เพือ่ให้เป็นแหล่งอาหารเสรมิเพิม่คณุค่ากบัปลานลิ	 อย่างไรกต็ามในระบบการเล้ียงปลานลิให้ได้ปลาขนาดตลาด 

และผลผลติปรมิาณมากเพยีงพอนัน้อาหารเมด็ส�าเรจ็รปูกย็งัมคีวามจ�าเป็นต่อปลานลิ	 โดยในระบบการเลีย้งทีด่ ี

เพือ่มุง่สูอ่นิทรย์ีนัน้	ควรมกีารพฒันาอาหารเมด็ส�าเรจ็รปูทีใ่ช้วตัถดุบิอนิทรย์ีเพือ่ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
อาหารของสัตว์น�้าได้เพียงพอ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 สูตรอาหารปลานิลเชิงอินทรีย์	 เป็นต้นแบบสูตรอาหารที่ลด	 การใช้ปลาป่นในอาหาร	 ส�าหรับเลี้ยงปลานิล	 

โดยใช้วตัถดุบิจากพชืทีไ่ด้รบัการรบัรองอนิทรีย์เพ่ือผลิตอาหาร	 ปลานลิส�าเร็จรูปอนิทรีย์ต่อไปและเพ่ิมรายได้ 

จากการส่ง	ออกผลผลิตปลานิล	จากการ	พัฒนาระบบการเลี้ยงและ	การรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

ต้นแบบสูตรอาหารปลา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพเนื้อปลานิล

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th
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พื้นไม้เชิงประกอบจากไม้ปาล์มน�้ามัน

นักวิจัย  
	 รศ.จรูญ	เจริญเนตรกุล
	 สาขาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903000102	ยื่นค�าขอวันที่	17	มกราคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปาล์มน�้ามันท่ีเริ่มให้ผลผลิตจะอยู่ท่ี	 2-3	 ปี	 ชาวสวนสามารถเก็บทะลายได้	 25-35	 ปี	 จากนั้นเกษตรกร 

ต้องท�าลายต้นปาล์มน�า้มนัทิง้	 โดยการอดัยาให้ยนืต้นตายมาจากยอดของล�าต้น	 เพ่ือทีจ่ะปลูกต้นปาล์มน�า้มัน 

รุ่นต่อไป	แต่อย่างไรก็ตาม	ล�าต้นของปาล์มน�้ามันมีคุณสมบัติที่เด่น	 คือ	 มีความหนาแน่นต�่า	 ท�าให้มีน�้าหนัก 

ที่เบากว่า	 เมื่อน�าไปเทียบกับไม้ชนิดอื่น	 จึงน�าไม้ปาล์มน�้ามันใช้เป็นส่วนประกอบตรงกลางของแผ่นพื้น	 
เพื่อให้ได้แผ่นพื้นที่มีน�้าหนักเบา	และสามารถน�าไม้ปาล์มน�้ามันมาใช้ในงานวิศวกรรมได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 พัฒนาแผ่นพื้นไม้เชิงประกอบจากไม้ปาล์มน�้ามัน	 โดยการน�าแผ่นไม้ปาล์มน�้ามันส่วนใกล้เปลือกมาประกบ

ที่ด้านบนและด้านล่าง	 ส่วนตรงกลางของแผ่นพื้นใช้ไม้ปาล์มน�้ามันส่วนกลาง	 และพัฒนาแผ่นพื้นไม้เชิง
ประกอบจากไม้อดัและไม้ปาล์มน�า้มนั	 โดยน�าแผ่นไม้อดัประกบด้านบนและด้านล่าง	 ส่วนตรงกลางของแผ่น 

ใช้ไม้ปาล์ม	 ศึกษาความสามารถในการรับน�้าหนักบรรทุก	 ความสัมพันธ์ระหว่างก�าลัง	 การรับน�้าหนัก	 
ความยาวช่วง	 และความหนาของแผ่นพื้นไม้	 พบว่า	 แผ่นพื้นไม้เชิงประกอบสามารถน�ามาใช้ทดแทนพื้นไม้ที่
ใช้ในบ้านพักอาศัยทั่วไป	ซึ่งสามารถรับน�้าหนักบรรทุกที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 	เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พิมพ์ชนก	หลิมศิริวงษ์
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3306,	08	7565	9769
	 Email	 :	 pimchanok@arda.or.th
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นักวิจัย  
	 ดร.ภาณุ	เรืองจันทร์
	 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอฟซิสเป็นกล้วยไม้สกุลใหญ่ที่มีสมาชิก	 60-70	 ชนิด	 มีแหล่งก�าเนิดตามธรรมชาติ	

กระจายพันธุ์อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก	 มีการเจริญเติบโต 

ทางต้นช้า	 การผสมพนัธุแ์ละขยายพนัธุเ์กดิขึน้ได้ยากในธรรมชาต	ิ ดงันัน้เกษตรกรจงึผลติและพฒันาสายพนัธุ์
กล้วยไม้ลูกผสมฟาแลนนอฟซิสโดยการผสมพันธุ์	 ท�าให้มีความหลากหลายทั้งสีดอก	 รูปทรงดอก	 กลิ่นหอม	
ลกัษณะลายจดุ	 ขนาดดอก	 และรปูทรงต้น	 กล้วยไม้ลกูผสมฟาแลนนอฟซสิ	 จงึเกดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะ 

ที่แตกต่างไปจากพ่อแม่พันธุ์แท้ดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง	 อย่างไรก็ตามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รวบรวมกล้วยไม้ 
สกุลฟาแลนนอฟซิส	 Phalaenopsis	 spp.)	 สายพันธุ์แท้	 และกล้วยไม้ในสกุลใกล้เคียงกับฟาแลนนอฟซิส	
ได้แก่	 สกุลม้าวิ่ง	 (Doritis)	 และสกุล	 Kingidium	 เพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมส�าหรับโปรแกรมการปรับปรุง
พนัธุก์ล้วยไม้ลกูผสมฟาแลนนอฟซสิชนดิใหม่	 (Novelty	 Phalaenopsis)	 กล่าวคอื	 กล้วยไม้ลูกผสมชนดิใหม่ 

จะมลีกัษณะเด่นทีข่นาดดอกเลก็ลง	 จ�านวนดอกต่อช่อเพ่ิมข้ึน	 มกีารแตกของแขนงช่อดอก	 มช่ีอดอกแนวตัง้	
ออกดอกนอกฤดูกาลปลูกเลี้ยงได้ง่าย	และทนต่อโรคและแมลง

 สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	ได้ลูกผสมฟาแลนนอฟซิสพันธุ์ใหม่ด้วยระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
	 2.	ลกัษณะช่อดอกตัง้	 มแีขนงช่อดอก	จ�านวนดอกต่อช่อมากขึน้	 ขนาดของดอก	ส	ี กลิน่	 และอืน่ๆ	ทีแ่ตกต่าง 

	 ออกไปจากลักษณะเดิม
	 3.	สามารถเพิ่มผลผลิตดอกนอกฤดู	คือ	ช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน
	 4.	มีความต้านทานต่อโรคและแมลง	และปลูกเลี้ยงได้ง่าย
	 หมายเหตุ:	มกีารจดคุ้มครองพนัธ์ุพชืใหม่จ�านวน	12	สายพนัธุ	์เลขทีค่�าขอ	067/2562-078/2562	ยืน่วนัที	่19	ก.ค.	62
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th

ลูกผสมฟาแลนนอฟซิสพันธุ์ใหม่
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สารชีวภัณฑ์จากราเอนโดไฟด์ 
เพื่อควมคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก

นักวิจัย  
	 ดร.ศิระประภา	มหานิล
	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002115	ยื่นค�าขอวันที่	16	สิงหาคม	2562
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001191	ยื่นค�าขอวันที่	2	มิถุนายน	2563

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 โรคแอนแทรคโนสหรือโรคกุ้งแห้งเป็นโรคที่ส�าคัญเป็นอันดับหนึ่งของการปลูกพริกในประเทศไทย	 และ 

หลายประเทศท่ัวโลก	 การป้องกันก�าจัดโรคนี้ต้องใช้สารเคมีหลายชนิดในปริมาณสูง	 ส่งผลให้มีต้นทุน 

ทีเ่พิม่ขึน้	และท�าให้เชือ้ราสาเหตโุรคพชืเกดิอาการด้ือยา	 ปัจจบุนัจงึมกีารพฒันาสารชวีภณัฑ์เพือ่เป็นตัวเลอืก 

ในการควบคมุโรคแอนแทรคโนสในพรกิ	 เช่น	 ไตรโคเดอร์มา	 หรอื	 บาซลิสั	 ซบัทลีสิ	 แต่เนือ่งจากเชือ้ราสาเหตุ 
ของโรคนี้	 (Collectotrichum	 spp.)	 มีหลายสปีชีส์และเป็นกลุ่มของเชื้อราที่มีความซับซ้อนสูงมาก	 ท�าให้ 
สารชีวภัณฑ์ท่ีมีอยู่ไม่สามารถควบคุมโรคแอนแทรคโนสได้ทั้งหมด	 จากการศึกษาพบว่า	 ราเอนโดไฟด์
ซึ่งท�าการแยกจากต้นโกงกางจ�านวน	 2	 สายพันธุ์ได้แก่	 Fusarium	 striatum,	 NG27B	 และ	 F.	 striatum,	
NG03B	 มคีวามสามารถในการควบคมุเชือ้สาเหตโุรคแอนแทรคโนสได้เป็นอย่างด	ี จะเหน็ได้จากสารสกดัจาก 

ราเอนโดไฟด์ท่ีความเข้มข้นเพียง	5	mg/ml	สามารถควบคุมการงอกของสปอร์	และการเจริญเติบโตของ 
เชื้อ	C.	truncatum	และ	C.	acutatum	ได้ถึง	100%

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  เป็นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของเชือ้ราทีม่อียูใ่นธรรมชาต	ิ ซึง่ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้มคีวามปลอดภยั 

	 ต่อมนษุย์	 พชื	 สตัว์	 รวมถึงจลุนิทรย์ีท่ีอาศยัอยูใ่นสิง่แวดล้อม	 มคีวามเจาะจงต่อเป้าหมาย	 (เชือ้ราสาเหต ุ

	 โรคพืช)	และไม่มีสารเคมีตกค้างบนผลพริก
  เช้ือราเอนโดไฟด์สองสายพันธุ์นี้มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว	 สร้างสปอร์ได้ดี	 ดังนั้น	 การผสมสปอร์ของ 

	 ราเอนโดไฟด์ไปในดิน	 จะช่วยให้ราเอนโดไฟด์เข้าไปอาศัยในต้นพริกโดยผ่านทางราก	 และเชื้อรา 
	 เอนโดไฟด์จะไปแย่งอาหาร	แย่งพื้นที่ของเชื้อโรคพืช	ซึ่งจะส่งผลให้ลดความรุนแรงของเชื้อโรคได้

  เช้ือราเอนโดไฟด์สองสายพันธุ์นี้สามารถสร้างสารเมแทบอไลต์	 ทุติยภูมิ	 (secondary	 metabolite)	 
	 ดังน้ันเชื้อราเอนโดไฟด์ท่ีอาศัยในพริกจะมีการปล่อยสารเมแทบอไลต์	 ทุติยภูมิ	 ที่มีฤทธิ์ในการท�าลาย 

	 การงอกของสปอร์	และการยับยั้งการสร้างเส้นใยของเชื้อราสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในพริกได้
  เช้ือราเอนโดไฟด์สองสายพันธุ์นี้สามารถสร้างสารเมแทบอไลต์	 ทุติยภูมิ	 (secondary	 metabolite)	 

	 ในปริมาณมาก	จึงท�าให้สามารถสกัดสารได้ในปริมาณและเพียงพอในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th
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ไส้เดือนฝอยก�าจัดหอยทาก :
ทางเลือกใหม่ในสวนกล้วยไม้

นักวิจัย  
	 ดร.เกรียง	กาญจนวตี
	 ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803000560	ยื่นค�าขอวันที่	6	มีนาคม	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กล้วยไม้เป็นพืชส�าคัญทางเศรษฐกิจ	โดยในปี	พ.ศ.	2561	ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้กว่า	 

3,000	 ล้านบาท	 สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้กว่า	 3,000	 รายทั่วประเทศ	 หนึ่งในศัตรูพืช 

ที่เป็นปัญหาส�าคัญในสวนกล้วยไม้คือ	หอยทาก	เนื่องจากหอยทากสามารถท�าลายทุกส่วนของกล้วยไม ้

ตั้งแต่	 ราก	 ล�าต้น	 ใบ	 จนถึง	 ดอก	 นอกจากนี้หอยทากยังเป็นพาหะในการน�าจุลชีพก่อโรคเข้าสู่กล้วยไม้	 
เช่น	 เชื้อแบคทีเรีย	 และเช้ือราหลากหลายชนิด	 วิธีการก�าจัดหอยทากสามารถท�าได้โดยการใช้สารเคมี	 
ซึ่งปัญหาของสารเหล่านี้คือ	 มีความเป็นพิษต่อคนและยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ดังนั้นการไม่พึ่งพา 
สารเคมีหรือเกษตรอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนฝอยป้องกันและควบคุมการระบาดของหอยทากศัตรูพืช	 
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีท�าให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สามารถลดความเสียหายต่อกล้วยไม้	 ลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 		ป้องกันและควบคุมการระบาดของหอยทากศัตรูพืชได้จริง
 		ไม่พึ่งพาสารเคมี
 		ลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th
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เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ถิรายุ	สุภากร
	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 โทรศัพท์	 :	 02	2184	1957	ต่อ	112,	08	6336	1486
	 Email	 :	 tirayu.s@chula.ac.th

วัสดุเคลือบผิวนาโนเซลลูโลส ส�าหรับยืดอายุ ผัก ผลไม้ 
หรือไม้ดอก หลังการเก็บเกี่ยว

นักวิจัย  
	 ดร.กมลวรรณ	ภาคาผล
	 รศ.ดร.ดวงดาว	อาจองค์
	 ผศ.ดร.กนกวรรณ	เสรีภาพ
	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ภาควิชาวัสดุศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ภาควิชาพฤกษศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002641	ยื่นค�าขอวันที่	10	ตุลาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ลดการหายใจของพืชผล	 ช่วยบรรเทาการเผาผลาญพลังงานของพืชหลังเก็บเกี่ยว	 และลดการสูญเสีย 

ความชุ่มชื้นจากผิวเซลล์และการคายน�้า	 จึงช่วยลดความเสียหายของผลผลิตระหว่างการขนส่งและคงสภาพ
สนิค้าทีย่งัได้ราคาดไีว้ได้ยาวนานขึน้	 ใช้ส�าหรบัเคลอืบผวิ	 ผกั	 ผลไม้	 หรอื	 ไม้ดอก	 เพือ่รกัษาคณุภาพของพืช 

หลังการเก็บเกี่ยว	ด้วยการ	จุ่ม	พ่น	ทาด้วยแปรงหรือเครื่องมือชนิดใดๆ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 ยืดอายุการใช้งานของพืชหลังการเก็บเกี่ยวได้ยาวนานกว่า	3	เท่า*
 	 หลังจากพ่นสามารถน�าไปบรรจุในภาชนะบรรจุได้เลยโดยไม่ต้องท�าให้แห้ง
 	 ลดอัตราการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
 	 ลดต้นทุนการขนส่ง
 	 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันสามารถขยายตลาดให้ไกลออกไปจากแหล่งผลิตได้มากกว่าเดิม
	 *	ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้น	และสภาวะในการจัดเก็บ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
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น�้ายาทดสอบเต้านมอักเสบส�าหรับแพะ

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ศศิธร	นาคทอง
	 ภาควิชาสัตวบาล	คณะเกษตร	ก�าแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	2003001551
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 โรคเต้านมอักเสบมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียมาจาก	 2	 แหล่งที่ส�าคัญคือ	 จากแม่แพะที่เป็นโรคเต้านม

อักเสบและจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ	ตัวแพะเอง	เช่น	อุจจาระ	พื้นคอก	มือผู้รีด	เป็นต้น	เชื้อแบคทีเรียที่พบใน 

สิ่งแวดล้อมรอบๆ	 ตัวแพะ	 ได้แก่	 สตาฟิโลคอคคัส	 (Streptococcus	 spp.),	 เอสเชอริเชีย	 โคไล	 (E.coli),	 
เคลบ็ซเีอลลา	นวิโมเนยี	(Klebsiella	pneumonia),	เอนเทอโรแบคเตอร์	(Enterobacter	spp.),	ซโูดโมแนส	แอ
รจูโีนซา	(Pseudomonas	aeruginosa)	และซโูดโมแนส	ซโูดโมแนสเมดอิอยด์	(Pseudomonas	pseudomallei)  
ซึ่งเชื้อมีจ�านวนมากขึ้นเมื่อมีแรงมากระแทกที่เต้านมจะท�าให้รูหัวนมเปิดเชื้อก็จะเข้าสู่ภายในเต้านมได้	 
เมือ่เข้าสูภ่ายในแล้วเชือ้จะไปท�าลายเนือ้เยือ่ของเต้านมโดยการเกาะยดึเนือ้	 เมือ่เซลล์เต้านมอกัเสบ	 เมด็เลอืดขาว
จากเส้นเลือดก็เข้าสู่เต้านมเพื่อท�าลายเชื้อตัวนั้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 น�้ายาทดสอบเต้านมอักเสบส�าหรับแพะ	เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยต่อการเป็นโรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดง 

อาการของแพะนม	 เกษตรกรผูเ้ลีย้งแพะนม	 สามารถผลติน�า้ยา	 CMT	 และน�า้ยาจุม่เต้าไว้ใช้เองเพือ่ลดปรมิาณ 

การใช้สารเคมี	และลดภาระค่าใช้จ่าย	
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผศ.ดร.ศศิธร	นาคทอง
	 ภาควิชาสัตวบาล	คณะเกษตร	ก�าแพงแสน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน
	 โทรศัพท์	 :	 08	4015	0603
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แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพาราแผ่นฉนวนกันความร้อน
จากเส้นใยไม้ยางพารา ผสมน�้ายางพาราธรรมชาติ

นักวิจัย  
	 รศ.ทรงกลด	จารุสมบัติ
	 ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์	คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1903003230

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 แผ่นฉนวนกันความร้อนเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่สามารถลดความร้อนไม่ให้เข้าภายในอาคารได้	 ซ่ึงแผ่นฉนวน 

กันความร้อนมีด้วยกันหลายชนิด	ได้แก่	ใยแก้ว	โพลีสไตลีน	ยิปซั่มบอร์ด	เป็นต้น
	 คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงการน�ายางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญของประเทศ	 และปัจจุบันไทยเป็นประทศ 

ผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติอันดับ	1	ของโลก	มีการผลิตประมาณปีละ	3	ล้านตัน	หรือร้อยละ	32	ของ
ปริมาณการผลิตของโลก	 ส่งออกตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ	 85	 ส่วนที่เหลือใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมภายในประเทศ	 จึงหาแนวทางในการน�าน�้ายางพารามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ 

ให้มากขึ้น	 ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งท่ีสามารถน�าน�้ายางพารามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้ก็คือ	 แผ่นฉนวน 

กันความร้อน	 โดยการใช้น�้ายางพาราเป็นตัวประสานกับเส้นใยให้ยึดเกาะกัน	 เส้นใยธรรมชาติที่จะน�ามาใช้ 
ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้เส้นใยจากไม้ยางพารา	ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจของประเทศที่มีการปลูกกันมากทั่วทุกภาค

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 แผ่นฉนวนกนัความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพารา	 ผสมน�า้ยางพาราธรรมชาต	ิ เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกในด้านการผลติ 

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ	 ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้าง	 ใช้เป็นฉนวนกันความร้อน 

ช่วยลดพลังงานไฟฟ้า	 ลดภาวะโลกร้อน	 ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและเป็นการส่งเสริมการใช้น�้ายางพารา 
ภายในประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 รศ.ทรงกลด	จารุสมบัติ
	 ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์	คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 โทรศัพท์	 :	 08	1191	40575
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ตู้ปลูกสตอเบอรี่ในระดับอุตสาหกรรม

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.สิริวัฒน์	สาครวาสี
	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันการปลูกพืชในระบบปิด	 หรือโรงงานผลิตพืช	 เป็นเทคโนโลยีที่ก�าลังแพร่หลายในประเทศไทย	 

เนือ่งจากสตอเบอรีเ่ป็นผลไม้เมอืงหนาวทีไ่ด้รับความนยิมจากผู้คนทัว่โลก	 มคีณุค่าทางโภชนาการ	 และมลูค่าสงู 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนอกฤดู	 การผลิตสตเบอรีในประเทศไทยส่วนใหญ่ท�าในเขตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมี 

สภาพอากาศเหมาะสมเท่านัน้	 ทมีวจิยัจงึได้วจัิยและพัฒนาเป็นระบบการปลูกพืชท่ีมกีารควบคมุสภาพแวดล้อม
เกอืบทัง้หมดให้เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตและให้ผลผลติของพชืตลอดเวลา	 โดยใช้อปุกรณ์	 เช่น	 แหล่งก�าเนดิ 

แสงเทยีม	 เครือ่งปรบัอากาศและระบบเพิม่ปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์	 ท�าให้สามารถผลติพชืทีม่คีณุภาพสงู 
ในทุกสถานที่และทุกสภาพอากาศ	และไร้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การปลกูพชืในระบบปิด	 หรอืโรงงานผลติพชื	 เป็นเทคโนโลยทีีก่�าลงัแพร่หลายในประเทศไทย	 โดยเป็นระบบ

การปลูกพืชท่ีมีการควบคุมสภาพแวดล้อมเกือบทั้งหมด	 ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของ 
พืชตลอดเวลา	 โดยใช้อุปกรณ์	 เช่น	 แหล่งก�าเนิดแสงเทียม	 เครื่องปรับอากาศ	 และระบบเพิ่มปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์	 ท�าให้สามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพสูงในทุกสถานที่และทุกสภาพอากาศ	 โดยเฉพาะ 

สตอเบอร่ีซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ีภาคเหนือ	 แต่เมื่อปลูกในตู้ควบคุมสภาวะแล้วสามารถปลูกได้ในทุก
พื้นที่

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ชนัดดา	ชัยเนตร
	 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
	 โทรศัพท์	 :	 05	387	5635,	08	2480	6402
	 Email	 :	 tlo.mjubi@gmail.com
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ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์

นักวิจัย  
	 รองศาสตราจารย์	ดร.พูนพัฒน์	พูนน้อย
	 รองศาสตราจารย์	ดร.นพมณี	โทปุญญานนท์
	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1601004930
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ชุดระบบควบคุมไบโอรีแอคเตอร์ของเดิมมีราคาสูงและต้องน�าเข้า	 การแก้ไขคือ	สร้างให้ต้นทุนต�่า	 ส�าหรับ

ควบคมุการท�างานของไบโอรแีอคเตอร์จมขนาดไม่เกนิ	 1	 ลติร	 จ�านวนไม่เกนิ	 20	 ชดุ	 ต่อระบบ	ควบคมุอสิระ
จากกัน	 4	 กลุ่ม	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วย 

ระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวได้มากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ระบบไบโอรีแอคเตอร์จมช่ัวคราว	 (TIB)	 เป็นนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบใหม่	 สามารถพัฒนา 

พืชท่ีมีศักยภาพเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมได้	 ซึ่งหลักคื	 อการเลี้ยงต้นไม้ในอาหารแข็งสังเคราะห์	 ที่มี 
ฮอร์โมนพืชช่วยในการเพิ่มปริมาณต้น	 เป็นระบบการขยายพันธุ์พืชแบบใหม่	 ที่แทนที่ระบบการเพาะเลี้ยง 
เนื้อเยื่อพืชแบบเดิม	 (อาหารแข็ง)	 วิธีนี้สามารถน�ามาใช้ในระบบการผลิตต้นพืชในระดับอุตสาหกรรม	 
เพราะสามารถผลิตต้นพืชได้จ�านวนมาก	อัตราการรอดสูง	ปลอดโรคและไม่กลายพันธุ์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ชนัดดา	ชัยเนตร
	 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
	 โทรศัพท์	 :	 05	387	5635,	08	2480	6402
	 Email	 :	 tlo.mjubi@gmail.com



115

เทคโนโลยีต�อรองราคา

ระบบการเลี้ยงสัตว์น�้าแบบน�้าหมุนเวียน
ภายใต้โดมความร้อน

นักวิจัย  
	 รศ.ดร.นิวุฒิ	หวังชัย
	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันความต้องการอาหารเพื่อการบริโภคมีมากขึ้น	 ซึ่งจากสถิติการบริโภคสัตว์น�้าในจังหวัดเชียงใหม่	 

คดิเป็น	 40	 ตนั/วนั	 แต่ศกัยภาพการผลติของจงัหวดัเชยีงใหม่	 18	 ตนั/วนั	 เท่านัน้	 ส่วนทีย่งัขาดต้องน�ามาจาก
จังหวดัใกล้เคยีงและภาคกลาง	 ซึง่พบปัญหาเรือ่งของคณุภาพปลาและการใช้สารเคม	ี เพือ่คงสภาพความสด
ของสัตว์น�้า	 เนื่องจากในการขนส่งที่ต้องใช้ระยะเวลาไม่ต�่ากว่า	 8	 ชั่วโมง	 ขณะเดียวกันแนวโน้มในปัจจุบัน 

พบกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการและให้ความส�าคัญกับการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย
มีมากขึ้น	 ดังนั้นความต้องการสัตว์น�้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยในการบริโภคก็มีสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน	 
จากสถานการณ์ปริมาณการจับสัตว์น�้าในประเทศไทยมีปริมาณลดลงมากอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้การเพาะเลี้ยง 
สัตว์น�้าจึงเป็นทางออกท่ีมีความส�าคัญเพื่อสร้างผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค	 และ 

จากสภาวะทางธรรมชาติในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงจากความผันแปรด้านภูมิอากาศซึ่งก่อให้เกิดปัญหา 
น�้าท่วมหรือภัยแล้งได้ง่าย	 จากสถิติการผลิตสัตว์น�้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือ	 จังหวัดนครสวรรค์	 
ส่วนทางภาคเหนือมีแหล่งผลิตที่ให้ปริมาณสูงเพียงแหล่งเดียว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 นวตักรรมระบบการเลีย้งปลากะพงขาวเชงิซ้อนร่วมกบัการปลกูผกั	 ทีใ่ช้ต้นทนุทรพัยากรน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ	 

มีระบบบ�าบัดครบวงจรโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน�้า	 ใช้สารแทนนินเปลี่ยนตะกอนที่เกิดในระบบให้เป็นตะกอน
ชีวภาพ	 ลดภาวะการเกิดโรคในปลา	 เพิ่มคุณภาพของปลา	 มีระบบเติมอากาศที่มีการควบคุมปริมาณ
ออกซิเจน	ระบบการให้อาหารที่มีการค�านวณน�้าหนักปลาเพื่อให้อาหารได้เหมาะสมและพอดี	ระบบควบคุม
อุณหภูมิของน�้าโดยอัตโนมัติ	 น�้าในระบบมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาในแต่ละช่วงอายุ	
เพิม่อตัราการรอดของปลาจากระบบเลีย้งท่ัวไปเป็น	 2	 เท่า	 ใช้พ้ืนท่ีในการเพาะเล้ียงน้อย	 ใช้แรงงานคนเพยีง	 
2	คน	สามารถจดัการผลผลติทัง้ปลาและผัก	 ต่างจากเทคโนโลยเีดิมท่ีมใีนประเทศไทยเนือ่งจากการเล้ียงปลา
ในสภาวะควบคุมยังไม่แพร่หลาย	 ตลอดจนการปลูกผักโดยใช้น�้าเหลือจากการเลี้ยงปลายังท�าให้ผลผลิต 

ไม่มีคุณภาพเพียงพอ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ชนัดดา	ชัยเนตร
	 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ระบบขนส่งสัตว์น�้าแบบมีชีวิต

นักวิจัย  
	 อาจารย์	ดร.บัญชา	ทองมี
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ฤทธิชัย	อัศวราชันย์
	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้		

สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1901004800

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 สตัว์น�า้	 เช่น	 ปลา	 กุง้	 ป	ู หอย	 เป็นอาหารแหล่งโปรตีนท่ีส�าคญัมรีสชาติอร่อย	 มมีลูค่าสูง	 สร้างรายได้ให้กบั

เกษตรกรและผูค้้าทัง้ตลาดในและต่างประเทศ	 โดยเฉพาะจ�าพวกปลาขึน้ชือ่ว่าเป็นอาหารสุขภาพทีม่โีปรตีนสงู 
และย่อยง่าย	 แต่สัตว์น�้าท่ีตายแล้วมักจะมีคุณค่าอาหารและรสชาติความอร่อยลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มกุ้ง	 
ปู	 การขนย้ายสัตว์น�้าในระบบเก่าจะท�าให้มีอัตรารอดต�่าและท�าให้สัตว์น�้าพวกนี้มีราคาแพง	 การพัฒนา
ปรบัปรงุเครือ่งขนย้ายสตัว์น�า้ในระบบใหม่จะท�าให้สัตว์น�า้มอีตัรารอดชวีติสูง	 มคีณุค่าอาหารสูง	 รสชาติอร่อย	
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขนส่งลดลงอย่างมาก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การขนส่งสัตว์น�้าแบบมีชีวิตในประเทศไทยยังเป็นวิธีแบบดั้งเดิมคือ	 การใช้วิธีการบรรทุกถังจุน�้าขนาดใหญ่

ไว้บนพาหนะขนส่งหากต้องการส่งสัตว์น�้าแบบมีชีวิต	 หรือเลือกใช้วิธีที่ท�าให้สัตว์น�้าสลบชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
ทีเ่พยีงพอต่อการขนส่งแต่ยงัมข้ีอจ�ากดักรณทีีต้่องใช้สารปรมิาณมากกบัสตัว์น�า้บางชนดิ	 เพือ่ท�าให้สตัว์น�า้สลบ	 
และก่อนการน�าไปบริโภคจ�าเป็นต้องก�าจัดกลิ่นและสิ่งตกค้างออกก่อน	 ซ่ึงจะท�าให้เพิ่มขั้นตอนยุ่งยากขึ้น 

อีกแนวคิดในการประดิษฐ์ระบบการขนส่งสัตว์น�้าแบบมีชีวิตโดยไม่ใช้สารเคมีจึงเกิดขึ้น	 ด้วยการพัฒนา
เป็นระบบขนส่งที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสัตว์น�้าแต่ละชนิด	 โดยใช้หลักการลดอาหาร	 ให้อากาศ	 ควบคุม
อุณหภูมิ	เพื่อลดต้นทุนและให้ปลามีชีวิตจากต้นทางไปยังปลายทาง

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ชนัดดา	ชัยเนตร
	 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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อุปกรณ์ตรวจตัวอ่อนในปศุสัตว์

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.วิวัฒน์	พัฒนาวงศ์
	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	2001002812
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เพือ่ขจัดปัญหาทีเ่กดิจากการตรวจการตัง้ท้องของโคในปัจจบุนั	 ทีต้่องใช้ทัง้ความรู	้ ประสบการณ์ของผูต้รวจ	

รวมถงึเครือ่งมอืและเทคโนโลยกีม็รีาคาสงู	 รวมท้ังความแม่นย�า	 และช่วงระยะเวลาท่ียาวนานกว่าจะทราบผล
ชดัเจน	 ดงันัน้เพือ่ลดปัญหาการเลีย้งโคท้องว่างท่ีส่งผลให้ต้นทุนในการเล้ียงท่ีเพ่ิมข้ึน	 จึงมกีารพัฒนาชดุตรวจ
แถบสีจากโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จ�าเพาะต่อ	PAG	ให้ใช้งานง่าย	สะดวก	และแม่นย�า

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ข้อส�าคัญของการเลี้ยงโคในปัจจุบันคือ	 การตรวจการตั้งท้องโค	 กระบือ	 ซึ่งผลของการตรวจการตั้งท้องของ 

โคมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นในการประเมนิประสทิธภิาพฟาร์ม	 และการจดัการฟาร์มด้านต่างๆ	 และจากการตรวจ
การตั้งท้องในโคท่ีนิยมปัจจุบัน	 มักจะเปิดปัญหาในการตรวจเช่น	 ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ของผู้ตรวจ	 
แม้จะมีเทคโนโลยีมาช่วยแต่ก็มีราคาสูง	 บางเทคโนโลยีมีปัญหาเรื่องความแม่นย�า	 และช่วงระยะเวลาที่ 
ยาวนานกว่าจะทราบผลชดัเจน	 ส�าหรบัวธิกีารใหม่นีต้รวจการตัง้ท้องของโค	 โดยการตรวจหา	 PAG	 ทีส่งัเคราะห์ 

จากรกในแม่โคทีต่ัง้ท้อง	 ท�าให้สามารถตรวจการตัง้ท้องพบตัง้แต่สปัดาห์แรกของการตัง้ท้องจนกระทัง่คลอด	
กล่าวคือ	วิธีที่เสนอนี้ทราบผลการตรวจที่ชัดเจนและรวดเร็วกว่า	สามารถตรวจได้ง่ายกว่า

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ชนัดดา	ชัยเนตร
	 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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เส้นใยจากกาบกล้วย

นักวิจัย  
	 โสภิดา	วิศาลศักดิ์กุล
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000188	ยื่นค�าขอวันที่	30	มกราคม	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์งานหัตถรรมจ�านวนมากนิยมผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ	 โดยน�าไปผ่านกระบวนการถักทอ 

เป็นสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆ	 ส่งผลให้การพัฒนาเส้นใยจากพืชในปัจจุบันได้รับความนิยมสูงขึ้น	 และ 

สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตเส้นใยและกลุ่มเกษตรเป็นจ�านวนมาก
	 ในประเทศไทยมีการปลูกกล้วยเป็นจ�านวนมาก	 และต้นกล้วยเมื่อมีการออกผลผลิตแล้วเกษตรกรมักจะต้อง 

ตัดต้นกล้วยท่ีให้เครือต้นนั้นท้ิง	 แต่เมื่อตัดต้นกล้วยออกแล้วก็จะท�าให้เกิดปัญหาขยะทางการเกษตรขึ้น	 
ซึ่งเกษตรกรก็จะน�าต้นกล้วยเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้เพียงการใช้เป็นปุ๋ยบนดินเพียงอย่างเดียว	 แต่เมื่อมี
การศึกษาข้อมูลจะพบว่า	 กาบที่หุ้มล�าต้นกล้วยสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นเส้นใยหรือเชือกได้	 
เนื่องจากเส้นใยกล้วยถือได้ว่าเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงที่สุดในกลุ่มของเส้นใยธรรมชาติทั้งหมด	 มีความ 

แขง็แรงเป็น	 3	 เท่าของเส้นใยฝ้าย	 ผูป้ระดิษฐ์จึงเกดิแนวคดิในการพัฒนาเส้นใยจากกาบกล้วย	 เพ่ือทดแทน
เส้นใยสังเคราะห์	และเป็นเส้นใยธรรมชาติทางเลือกมาใช้ในการประดิษฐ์ผลงานหัตถกรรม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 เส้นใยกล้วยเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงที่สุดในกลุ่มของเส้นใยธรรมชาติทั้งหมด
 	 เป็นการลดปริมาณขยะของต้นกล้วยที่ถูกตัดทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
 	 กรรมวิธีการผลิตไม่ซับซ้อน	สามารถใช้ได้ตั้งแต่ชุมชน	จนถึงระดับธุรกิจขนาดใหญ่
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 มยุรี	จอยเอกา/ฉัตรวดี	สายใยทอง/พัชรี	ซิลวา
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 02	549	4493,	08	3151	6740,	08	8247	2271
	 Email	 :	 mayuree_j@rmutt.ac.th
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เทคโนโลยีราคาเดียว

Great Food and Good Health by 
Aurisential – AQ product

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.พฤทฐิภร	ศุภพล	และ	ผศ.ดร.สุภฎา	คีรีรัฐนิคม
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803001781	ยื่นค�าขอวันที่	20	กรกฎาคม	2561
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803000153	ยื่นค�าขอวันที่	25	ธันวาคม	2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น�้าที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันโอเมกา-3	 ก�าลังได้รับความนิยม	 แต่ประสบปัญหา

หลายประการ	 ได้แก่	 ราคาอาหารส�าเรจ็รปูตลอดระยะเวลาการเล้ียงมรีาคาแพง	 เกษตรกรรับภาระค่าใช้จ่าย
และต้นทุนในการเพาะเลี้ยงท�าให้เกิดภาวะขาดทุน	 น�้ามันปลามีกรดไขมันหลายชนิดท�าให้ยากต่อการแยก 

ให้บรสิทุธิถ์กูออกซไิดซ์ได้ง่ายท�าให้คณุภาพลดลงท�าให้กรดไขมนัท่ีได้มคีวามแปรปรวนสูง	 จากปัญหาดังกล่าว
จึงมองหาแหล่งทางเลือกใหม่เพื่อใช้ในการผลิตโอเมกา-3	โดยทรอสโทไคทริดส์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 กรดไขมันจากทรอสโทไคทรดิส์มคีณุภาพและความบรสิทุธิส์งูกว่ากรดไขมนัจากปลา	 ดงันัน้ทรอสโทไคทรดิส์ 

จึงมีความเหมาะสมที่จะน�ามาเป็นแหล่งผลิตกรดไขมันโอเมกา-3	 ภายในเซลล์ทรอสโทไคทริดส์มีไขมันสะสม 

สงูถงึ	 50	 เปอร์เซน็ต์	 โดยเฉพาะโอเมกา-3	 แล้วน�าไปท�าการพฒันาสตูรอาหารสตัว์	 ทีเ่หมาะสมต่อการเพาะเลีย้ง 
ทรอสโทไคทริดส์	 ผลิตมวลเซลล์และปริมาณกรดไขมันจ�าเป็นโอเมกา	 3	 ที่ตรงกับความต้องการใน 

อาหารสัตว์น�้า	 ซ่ึงกรดไขมันโอเมกา	 3	 ท�าให้สัตว์น�้ามีการรอดตายสูง	 มีประสิทธิภาพการผลิตและ 

คุณภาพผลผลิตที่ดี	และการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
	 กลุ่มภารกิจบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยทักษิณ
	 โทรศัพท์	 :	 07	460	9600	ต่อ	7253,	09	5629	4415
	 Email	 :	 tlo.research@tsu.ac.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ชุดทดสอบปริมาณซัลโฟนาไมด์ในน�้าผึ้ง
แบบเทียบแถบสีมาตรฐาน

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.วิภารัตน์	เชื้อชวด	ชัยสิทธิ์
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	9244
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ชุดทดสอบปริมาณซัลโฟนาไมด์ในน�้าผึ้งแบบเทียบแถบสีมาตรฐานตามการประดิษฐ์นี้	 ประกอบด้วย

สารทดสอบ	 5	 ชนิด	 อุปกรณ์จ�าเป็นที่ใช้ในการทดสอบ	 คู่มือการใช้ชุดทดสอบ	 ซึ่งอธิบายส่วนประกอบของ 
ชดุทดสอบทัง้หมด	 ขัน้ตอนการเตรยีมตวัอย่าง	 ข้ันตอนการทดสอบหาปริมาณสารซัลโฟนาไมด์	 พร้อมรูปภาพ
ประกอบ	 และขัน้ตอนการเทยีบแถบสมีาตรฐานเพ่ือหาปริมาณความเข้มข้นสารซัลโฟนาไมด์	 พร้อมข้อควรระวงั 
ในการใช้	 แถบสีมาตรฐานที่มีความเข้มของสี	 (ค่า	 RGB)	 แตกต่างกันตามระดับความเข้มข้นของสาร 
ซัลโฟนาไมด์ในตัวอย่างน�้าผึ้งที่ตรวจพบหรือทดสอบได้	 และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะบุคคล	 ช่วง 
ความเข้มข้นของสารซลัโฟนาไมด์ในน�า้ผึง้ท่ีสามารถใช้ได้กบัชดุทดสอบนีอ้ยูใ่นช่วงพสิยั	0	ถงึ	10	มลิลกิรมัต่อลติร	 
ซึ่งชุดทดสอบนี้มีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ไม่สูงมาก	 โดยสามารถทราบผลการตรวจสอบได้ในระยะเวลา 
ไม่เกนิ	 17	 นาทต่ีอหนึง่ตวัอย่าง	 สามารถทดสอบได้อย่างมปีระสิทธภิาพโดยเกบ็รักษาท่ีอณุหภมูห้ิอง	 ภายใน
ระยะเวลาอย่างน้อย	5	สัปดาห์	นับจากวันที่ผลิต	และใช้ทดสอบตัวอย่างได้ประมาณ	90	ถึง	110	ตัวอย่าง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  สามารถน�าชุดทดสอบซัลโฟนาไมด์แบบเทียบแถบสีมาตรฐานไปใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนแบบ 

	 คัดกรองในตัวอย่างน�้าผึ้งได้
  สามารถน�าไปใช้แบบพกพาภาคสนามได้	มีความสะดวกในการใช้งาน	และใช้เวลาในการทดสอบไม่นาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จิราภรณ์	คลอดเพ็ง
	 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 โทรศัพท์	 :	 05	596	8707,	09	0675	1765
	 Email	 :	 jirapornk@nu.ac.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ชุดทดสอบหาปริมาณสารคลอเรตในน�้า
แบบเทียบสีมาตรฐาน

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.วิภารัตน์	เชื้อชวด	ชัยสิทธิ์
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	9247
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ชุดทดสอบหาปริมาณสารคลอเรตในน�้าแบบเทียบแถบสีมาตรฐานตามการประดิษฐ์นี้ประกอบด้วย 

สารทดสอบ	 3	 ชนิด	 อุปกรณ์จ�าเป็นที่ใช้ในการทดสอบ	 คู่มือการใช้ชุดทดสอบ	 ซึ่งอธิบายส่วนประกอบของ 
ชุดทดสอบทั้งหมด	 ขั้นตอนการทดสอบหาปริมาณสารคลอเรต	 พร้อมรูปภาพประกอบ	 และข้ันตอน 

การเทยีบแถบสมีาตรฐานเพือ่หาปรมิาณความเข้มข้นสารคลอเรต	 พร้อมข้อควรระวงัในการใช้แถบสีมาตรฐาน 

ที่มีความเข้มของสีแตกต่างกันตามระดับความเข้มข้นของสารคลอเรตที่ตรวจพบ	 ซ่ึงสามารถอ่านปริมาณ
ความเข้มข้นของสารคลอเรตได้ในช่วง	 0	 ถึง	 1.0	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายฌฉพาะบุคคล	
ช่วงความเข้มข้นของสารคลอเรตท่ีสามารถใช้ได้กับชุดทดสอบนี้อยู่ในช่วงพิสัย	 0	 ถึง	 1	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 
ซึ่งชุดทดสอบนี้สามารถทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ภายในระยะเวลาอย่างน้อย	 30	 วัน	 ที่อุณหภูมิห้อง	 
นับจากวันท่ีผลิต	 และใช้ทดสอบตัวอย่างได้ประมาณ	 70	 ถึง	 90	 ตัวอย่าง	 สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ใน 

ชุดทดสอบบรรจุในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน�าไปใช้ในภาคสนามแบบพกพาได้สะดวก	 และมีค่าใช้จ่าย 

ในการทดสอบต่อตัวอย่างไม่สูงมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
 	 สามารถใช้ทดสอบการปนเปื้อนสารคลอเรตในแหล่งน�้าทางการเกษตรได้
 	 สามารถน�าไปใช้พกพาภาคสนามได้	ซึ่งการทดสอบสามารถท�าได้เร็ว	สะดวก	และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จิราภรณ์	คลอดเพ็ง
	 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 โทรศัพท์	 :	 05	596	8707,	09	0675	1765
	 Email	 :	 jirapornk@nu.ac.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพ

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ศรารัตน์	มหาศรานนท์
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1901002050
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กระบวนการผลิตฟิลม์พอลิเมอร์ชีวภาพจากพอลิแลคติคแอซิดผสมน�้ามันมะพร้าวและแป้งมันส�าปะหลัง	 

เพื่อพัฒนาเป็นฟิล์มเคลือบได้เลือกใช้เครื่องหลอมอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่	 (twin-screw	 extruder)	 
ในการช่วยผสมพอลิแลคติคแอซิด	น�้ามันมะพร้าว	และแป้งมันส�าปะหลัง

	 กระบวนการขึน้รปูด้วยกระบวนการเป่าฟิล์มด้วยเคร่ืองเป่าฟิล์ม	 (blow	 film	 extruder)	 โดยน�า้มนัมะพร้าว
จะมีคุณสมบัติเป็นพลาสติไซเซอร์	 (Plasticizer)	 ซึ่งใช้ทดแทนการใช้สารเคมีจ�าพวกพาทาเลต	 เพื่อเพิ่ม 

ความยืดหยุ่น	ลดความแข็งเปราะ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ทนน�้า	ทนน�้ามันสูง
  ไม่รั่วซึม
  ไม่มีสารเคมีที่ก่อโรคมะเร็ง
  ย่อยสลายทางชีวภาพได้	100%
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จิราภรณ์	คลอดเพ็ง
	 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 โทรศัพท์	 :	 05	596	8707,	09	0675	1765
	 Email	 :	 jirapornk@nu.ac.th
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เทคโนโลยีราคาเดียว

สูตรอาหารและกรรมวิธีการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายสไปรูลินาเสริมซิลีเนียม

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.วิภารัตน์	เชื้อชวด	ชัยสิทธิ์
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	10737
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันกลุ่มผู้วิจัยในต่างประเทศได้ให้ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	(Antioxidant	

activity)	 ของซลิเีนียมอย่างกว้างขวางในคณุสมบตัต้ิานมะเรง็	 (Anticarcinogenic	 agent)	 ซลิเีนยีมเป็นธาตุ 
ทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ต่อการท�างานในร่างกายมนษุย์	 ซลิเีนยีมมบีทบาทส�าคญัในการท�างานร่วมกบัโปรตนีในรปูของ 
ซลิโีนโปรตนี	 (Selenoproteins)	 ซึง่มส่ีวนส�าคญัในการท�างานร่วมกบัเอนไซม์ทีม่ส่ีวนช่วยในการต้านอนมุลูอสิระ	
นอกจากน้ีจากผลรายงานการวจิยัพบว่าซลิเีนยีมมส่ีวนส�าคญัในการป้องกนัสภาวะเสือ่ม	 และการท�าลายจาก
โรคมะเร็ง	 การอักเสบ	 การท�างานของต่อมไทรอยด์	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	 (Cardiovascular	 disease)	
โรคทางระบบประสาท	ระบบการสืบพันธุ์	และการติดเชื้ออื่นๆ

	 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจการเสริมธาตุซิลีเนียมในสาหร่ายสไปรูลินา	 โดยเน้นกรรมวิธีการเพาะเล้ียงและ
ผลิตสาหร่ายสไปรูลินาเสริมซิลีเนียม	 ซึ่งประกอบด้วยสูตรอาหารเฉพาะที่ใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา
เสรมิธาตซุลิเีนยีม	 โดยมส่ีวนประกอบของสารท้ังหมด	 8	 ชนดิ	 ในปริมาณต่างๆ	 กนั	 และมค่ีาพีเอชอยูใ่นช่วง	
9-10	ขั้นตอนการเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาเสริมธาตุซิลีเนียมในสูตรอาหารนั้นท�า

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงและการผลิตเสริมธาตุซิลีเนียมในสาหร่ายสไปรูลินาตามการประดิษฐ์นี้จะช่วยเพิ่ม 

มูลค่าให้กับสาหร่ายสไปรูลินา	 ซึ่งเลี้ยงในสูตรอาหารพิเศษเฉพาะ	 โดยสามารถท�าการเพาะเลี้ยงและผลิต
สาหร่ายสไปรูลินาเสริมธาตุซิลีเนียมขึ้นเองได้	 ซ่ึงนอกจากจะได้รับคุณค่าของสารอาหารต่างๆ	 ที่มีอยู่ใน
สาหร่ายสไปรูลินาแล้ว	ยังสามารถได้รับประโยชน์จากซิลีเนียม	เพื่อน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จิราภรณ์	คลอดเพ็ง
	 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 โทรศัพท์	 :	 05	596	8707,	09	0675	1765
	 Email	 :	 jirapornk@nu.ac.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.จักรกฤช	ศรีลออ	และ	อาจารย์	ดร.ชัชวินทร์	นวลศรี
	 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	13977
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในปัจจุบันกระถางส�าหรับการเพาะปลูกต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นกระถางพลาสติก	 รองลงมาเป็นกระถางดินเผา	 

ซึ่งกระถางพลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก	 และใช้เวลาการย่อยสลายนาน	 มีของเสียอันตรายจาก 

กระบวนการผลติ	 และทีส่�าคญัหากท�าการก�าจดัพลาสตกิส่วนใหญ่โดยวธิกีารเผาจะท�าให้เกดิมลพษิทางอากาศ 

และน�าไปสู่การเกิดสภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาระดับโลก	 โดยกระถางต้นไม้ตามการประดิษฐ์นี้ท�ามาจาก 

ผงใบยาสบู	 ใบของยาสบูมสีารประกอบไนโตรเจนหมูห่นึง่ทีเ่รยีกว่า	 “แอลคาลอยด์”	 ซึง่มนีโิคตนิเป็นส่วนใหญ่	 
นิโคตินเป็นองค์ประกอบที่ท�าให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวของยาสูบ	ต้นยาสูบจะผลิตสารนิโคตินที่รากแล้วส่งไป 

เก็บไว้ที่ใบ	 ซึ่งสารนิโคตินมีประสิทธิภาพในการป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืช	 เช่น	 เพลี้ยอ่อน	 เพลี้ยไฟ	 ข้อด ี

ของการใช้สารสกัดยาสูบคือ	 มีราคาถูก	 ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้มากกว่าการใช้สารเคมี	 ไม่มีสารพิษตกค้าง 
ในผลผลิต	ไม่ตกค้างในดินและสภาพแวดล้อม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 กระถางต้นไม้	 ตามการประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ	 การน�าผงใบยาสูบมาใช้ในการผลิตกระถางต้นไม้	

เพือ่ลดการใช้สารเคมใีนการป้องกนัก�าจดัศัตรูพืช	 และสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต 

ของพืช	นอกจากนั้นยังลดการกระทบกระเทือนต่อระบบรากพืชที่ปลูกในกระถางจากการย้ายปลูกลงดิน
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ณัฐมน	วิจารณกุล
	 งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
	 โทรศัพท์	 :	 05	526	7038,	09	7269	3922
	 Email	 :	 ip@psru.ac.th,	nuttamon_w@hotmail.com,	jadapa.t@psru.ac.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.คงเดช	พะสีนาม
	 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	15289
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจบุนัการเพาะถัว่งอกมวีธิกีารเพาะทีห่ลากหลาย	 เช่น	 การเพาะในโอ่งดนิ	 ไหดนิ	 เข่งไม้ไผ่	 ตะกร้าพลาสตกิ	 

และถังซีเมนต์กลม	 เป็นต้น	 โดยใช้วัสดุเพาะธรรมชาติ	 เช่น	 เถ้าแกลบ	 ทราย	 และขี้เลื่อย	 เป็นต้น	 
การเพาะถัว่งอกมขีัน้ตอนทีส่ลบัซบัซ้อนและใช้ระยะเวลาในการดูแลมาก	 บางคร้ังมกีารใส่สารเพ่ือให้ถัว่งอกสด 

อยู่ได้หลายวัน	 ซึ่งส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค	 จึงได้มีผู้คิดค้นและพัฒนาเคร่ืองเพาะถั่วงอก 

เพิม่มากขึน้	 เพือ่ช่วยในการให้น�า้ถัว่งอก	 โดยการพัฒนาเคร่ืองเพาะถัว่งอกส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองขนาดเล็กเพ่ือช่วย 

อ�านวยความสะดวกในการเพาะถั่วงอก	 เช่น	 การใช้ตัวควบคุมเวลาในการรดน�้าหรือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ในการควบคุมการให้น�้า	 โดยการประดิษฐ์นี้นอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้แล้ว	 ยังสามารถน�าไป 

ประยุกต์กับพืชชนิดอื่นได้	 เช่น	 พืชตระกูลเห็ด	 ซึ่งเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง	 เป็นต้น	 และสามารถขยายไป 

อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้	เพราะเป็นระบบใหม่ที่มีความแม่นย�าสูง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์ให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ตามความเหมาะสมของพืช	 สามารถให้น�้าแบบหมอกตามความต้องการของพืชชนิดต่างๆ	 ได้	 ซึ่งสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องทุกขนาดและสามารถพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ณัฐมน	วิจารณกุล
	 งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
	 โทรศัพท์	 :	 05	526	7038,	09	7269	3922
	 Email	 :	 ip@psru.ac.th,	nuttamon_w@hotmail.com,	jidapa.t@psru.ac.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

อาหารข้นส�าหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์
ที่น�้าหนัก 400-500 กิโลกรัม

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ณรกมล	เลาห์รอดพันธ์
	 สาขาวิชาสัตวศาสตร์	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร		มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	15649
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 โคขุนระยะก�าลังเจริญเติบโตมีความต้องการพลังงานและโปรตีนในสัดส่วนที่เหมาะสมจากอาหารข้นและ

อาหารหยาบคุณภาพดีเพื่อให้โคขุนมีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะโคลูกผสมชาร์โรเลส์ที่ 
เลีย้งขนุในเชงิพาณชิย์	 แต่จากปัญหาทีพ่บคอือาหารหยาบในประเทศไทยหรือในโซนเขตร้อนมกัมคีณุภาพต�า่	 
เยื่อใยสูง	การย่อยได้ต�่า	 จึงมีความจ�าเป็นต้องใช้อาหารข้นที่มีการย่อยได้สูง	มีพลังงานสูง	และมีโปรตีน
ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย	 อาหารข้นสูตรนี้เป็นสูตรที่มีการปรับสมดุลของโภชนะมาอย่างดี	 
มีพลังงานสูง	 มีโภชนะย่อยได้รวมสูง	 มีการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั่วไปมาใช้ประกอบ 

สูตรได้ง่าย	 จึงเหมาะสมกับการน�ามาใช้ในการเลี้ยงโคขุน	 ในอาหารข้นส�าหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์ที ่
น�้าหนัก	400-550	กิโลกรัม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 อาหารข้นส�าหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์	 พัฒนาข้ึนเพ่ือเป็นอาหารข้นส�าเร็จรูปชนิดผงส�าหรับโคขุนลูกผสม

ชาร์โรเลส์ในช่วงน�้าหนัก	 400-550	 กิโลกรัม	 ซ่ึงเป็นสูตรที่มีการจัดสัดส่วนสมดุลของโภชนะ	 ให้โคขุนมี 
การเจริญเติบโตเต็มประสิทธิภาพ	 มีการใช้ประโยชน์ของโภชนะได้สูง	 โดยสามารถใช้วัตถุดิบการเกษตรที่
สามารถในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบได้ง่าย	โคขุนสามารถกินได้	ปลอดภัย	และไม่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย

	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ณัฐมน	วิจารณกุล
	 งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
	 โทรศัพท์	 :	 05	526	7038,	09	7269	3922
	 Email	 :	 ip@psru.ac.th,	nuttamon_w@hotmail.com,	jidapa.t@psru.ac.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

อุปกรณ์ช่วยจับราวบันไดส�าหรับผู้สูงอายุ
และผู้ที่มีความบกพร่องทางการเดินแบบทรงเหลี่ยม

นักวิจัย  
	 ผศ.มณฑล	ฟักเอม	และ	ผศ.ดร.ปิยะพงษ์	โอฬารทิชาชาต	
	 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	15868
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันสังคมไทยก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรคือ	 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ซึ่ง 

ในด้านสุขภาพพบว่า	 กลุ่มโรคที่ผู้สูงอายุป่วยมากเป็นอันดับต้นๆ	 คือ	 กลุ่มโรคระบบกล้ามเนื้อ	 เส้นเอ็น	 
กระดูกและข้อ	 การทรงตัว	 ล้วนเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 รวมถึงการขึ้นลงบันไดก็เป็นสาเหตุที่ 
ท�าให้เกิดอุบัติเหตุจากการหกล้มและพลัดตกที่เกิดจากการขึ้นลงบันได	 การหกล้มเป็นปัญหาส�าคัญที่ท�าให ้

ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	 ท�าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง	 นอกจากนี้ยังเพิ่มภาระให้ญาติ 
และคนในครอบครัว	 ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดการหกล้มในผู้สูงอายุ	 จึงเป็นมาตรการที่ส�าคัญที่จะป้องกัน 

และให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้คือ	 การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสม	 เป็นการช่วยลด 

ความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บจากการหกล้ม	 และความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักจากการหกล้มได้	 
โดยการขึ้นลงบันไดในปัจจุบันมีเฉพาะราวบันไดเท่านั้นที่เป็นอุปกรณ์จับซึ่งมีความไม่ถนัดและไม่ปลอดภัย
เพียงพอ

	 ดังนั้นอุปกรณ์ช่วยจับราวบันไดส�าหรับผู้สูงอายุและผู้มีความบกพร่องทางการเดิน	 จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่
สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 อุปกรณ์ช่วยจบัราวบนัไดส�าหรบัผูส้งูอายแุละผูม้คีวามบกพร่องทางการเดนิ	 แบบทรงเหลีย่ม	 ประกอบด้วย	 

4	 ส่วน	 คือ	 ตัวประคอง	 ด้ามมือจับ	 บานพับ	 และก้านล็อค	 โดยใช้งานร่วมกับราวบันไดโดยน�าตัวประคอง 
ครอบใส่เข้ากับราวบันได	 มีด้ามมือจับเชื่อมต่อกับบานพับเพื่อยึดตัวประคองมีก้านล็อคระหว่างตัวประคอง
และด้ามมือจับเข้าด้วยกัน	ใช้งานด้วยการดึงด้ามมือจับจะท�าให้แรงดึงที่เกิดเป็นแรงกดส่งไปยังตัวประคองกับ 

ราวบนัได	ท�าให้เกดิการขดัตวักนัของตวัประคองกบัราวบนัได	ท�าให้สามารถดงึตวัขึน้ไปได้โดยไม่เกดิการเลือ่นกลบั 

ของอปุกรณ์ช่วยจบัราวบนัได	 ตวัประคองเป็นโครงเหล็กส่ีเหล่ียมลักษณะตัวซีคว�า่	 สองตัว	 ว่างคูก่นั	 มขีนาด 

ใหญ่กว่าราวบนัไดเลก็น้อยเพือ่จะสามารถสอดครอบอปุกรณ์เข้าไปยงัราวจับบนัไดได้	 และจะเป็นตัวประคองรับ
แรงดึงในขณะดึงตัวเดินข้ึนลงบันได	 ส่วนนี้จะล็อคตัวเมื่อเกิดการขัดตัวระหว่างตัวประคองกับราวบันได	
ท�าให้ผู้ใช้งานดึงตัวข้ึนไปในแต่ละข้ันบันไดได้สะดวก	 โดยด้านมือจับเป็นรูปทรงตัวดียาวสามารถจับยึดได้
สองระดับและสามารถพับเก็บได้	เมื่อไม่ได้มีการใช้งาน

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ณัฐมน	วิจารณกุล
	 งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
	 โทรศัพท์	 :	 05	526	7038,	09	7269	3922
	 Email	 :	 ip@psru.ac.th,	nuttamon_w@hotmail.com,	jidapa.t@psru.ac.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ชุดทดสอบปริมาณโครเมียมอย่างง่าย
โดยเทคนิคความว่องไวสี

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.สุรชาติ	สินวรณ์	และ	ผศ.ดร.ณัฐบดี	วิริยาวัฒน์
	 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การด�าเนนิการเพือ่ขอการรบัรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นเร่ืองยาก	 และเกษตรกรมคีวามประสงค์จะด�าเนนิการ 

เพียงมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเท่านั้น	 แม้ว่าจะมีการเตรียมข้อมูลและเอกสารหลายอย่างให้เป็นเกณฑ์
ด�าเนินการแต่ก็ยังมีประเด็นท่ีเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติได้และยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติ	 เช่น	 การเก็บ
ตัวอย่างดิน	 น�้า	 ข้าวเปลือก	 และสถานที่วิเคราะห์	 รวมถึงการประเมินสภาพแวดล้อมที่น�าไปสู่อันตรายต่อ 

การปลูกข้าวของตนเอง	 เป็นต้น	 การพัฒนาชุดตรวจวัดอย่างง่ายเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ตรวจวัดในพื้นที่ของ
ตนเอง	 เพื่อประเมินพื้นที่ว่ามีสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์ความปลอดภัยหรือไม่	 โดยพัฒนาเป็นชุดตรวจวัด
โลหะชนิดโครเมียมอย่างง่ายที่มีลักษณะใช้ได้สะดวก	ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก	ราคาถูก	และมีความแม่นย�าสูง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ชดุทดสอบโครเมยีมเฮกซะวาเลนต์อย่างง่าย	 ใช้เทคนคิการท�าปฏกิริิยากนัระหว่างสารเคม	ี โดยอาศยัหลักการ 

เปล่ียนสีของสารละลาย	 เพื่อหาปริมาณโลหะหนักของโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ในแหล่งน�้า	 สามารถใช้ใน
ภาคสนามได้จริง	 โดยเป็นชุดตรวจวัดโลหะชนิดโครเมียมอย่างง่ายมีลักษณะใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก	 สะดวก	
รวดเร็ว	 ราคาถูก	 มีความเที่ยงตรงและความแม่นย�าสูง	 สามารถตรวจสอบค่าความเข้มข้นของโครเมียม 

เฮกซะวาเลนซ์ที่ใช้ในการทดสอบได้ตั้งแต่	0.03	พีพีเอ็มขึ้นไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

รูปประกอบที่	2	สีของกระดาษเทียบสีเพื่อบ่งบอกค่าความเข้มข้น
ของโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์

รูปประกอบที่	1	สีของค่าความเข้มข้น
ของโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ธนากร	บุญกล�่า
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 โทรศัพท์	 :	 02	244	5280-4,	08	5216	9190
	 Email	 :	 tanakorn.b@ku.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

นาโนแคลเซียมซิลิเกต

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ณัฐบดี	วิริยาวัฒน์
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 จากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ปี	พ.ศ.	2552	มีปริมาณฟางข้าวที่เหลือทิ้ง

ทั้งหมด	37.75	ล้านตัน	 เป็นปริมาณฟางข้าวที่น�าไปใช้ประโยชน์ประมาณ	11.78	ล้านตัน	และเป็นปริมาณ
ฟางข้าวที่ไม่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ประมาณ	 25.97	 ล้านตัน	 ซ่ึงที่ผ่านมา	 มีการศึกษาพบว่า	 วัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรบางชนิดมีศักยภาพในการน�ามาเปลี่ยนให้เป็นสารที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ได้	 ผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนานาโนแคลเซียมซิลิเกตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากนาข้าว	 ได้แก่	 ฟางข้าว	 
ตอซังข้าว	 แกลบข้าว	 และเปลือกหอยเชอรี่	 เพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตพืชและลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกร	 ประโยชน์ของนาโนแคลเซียมซิลิเกต	 ช่วยท�าให้ล�าต้นพืชแข็งแรง	 ล�าต้นตั้งตรง	 และ
ช่วยให้ใบตัง้จงึรบัแสงได้ดยีิง่ขึน้	 ดงันัน้จงึช่วยเพ่ิมผลผลิตพืช	 ท�าให้เกษตรกรมรีายได้เพ่ิมขึน้	 ในขณะเดียวกัน 

การศึกษาครั้งนี้	 ยังตอบสนองการผลิตพืชปลอดภัยและพืชอินทรีย์ด้วย	 เนื่องจากนาโนแคลเซียมซิลิเกต 

เป็นสารที่เกษตรอินทรีย์ยอมรับ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 นาโนแคลเซยีมซลิเิกต	 หรอืสารประกอบแคลเซยีมออร์โธซลิเิกต	 (Ca2SiO4)	 ทีม่อีนภุาคเลก็ระดบันาโนเมตร	 

เตรยีมจากวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตรในนาข้าว	 ได้แก่	 ฟางข้าว	 ตอซงัข้าว	 แกลบข้าวและเปลอืกหอยเชอรี่	 
มีองค์ประกอบท่ีส�าคัญคือ	 แคลเซียม	 (Ca)	 และซิลิคอน	 (Si)	 ซ่ึงแคลเซียมเป็นธาตุที่มีบทบาทส�าคัญ 

ในกระบวนการแบ่งเซลล์ของพืช	 โดยเกี่ยวข้องกับการสร้างเส้นใยไมโทซิส	 และเป็นองค์ประกอบของ 
แคลเซียมเพกเทต	 ในมิดเดิลลาเมลลาของเซลล์เพลทในช่วงของการแบ่งเซลล์	 ท�าให้เยื่อหุ้มเซลล์พืชม ี

ความแขง็แรง	 หากพชืขาดแคลเซยีม	 ใบอ่อนท่ีแตกออกมาใหม่จะหดส้ัน	 เหีย่ว	 ปลายใบเหลือง	 เปล่ียนเป็น 

สีน�้าตาล	 และตายในท่ีสุด	 ส่วนซิลิคอน	 เป็นธาตุที่ช่วยปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดิน	 ซ่ึงฟอสฟอรัสเป็น 

ธาตุอาหารหลัก	ที่เกี่ยวข้องกับระบบรากและยอดอ่อน	ซิลิคอนที่พืชได้รับ	จะถูกเปลี่ยนรูปเป็นของแข็งสะสม
อยู่ตามผนังเซลล์	 ท�าให้โครงสร้างต่างๆ	 ของพืชแข็งแรง	 แมลงศัตรูพืชเข้าท�าลายได้ยากขึ้น	 และโครงสร้าง 
ที่แข็งแรง	 ท�าให้พืชไม่ล้มง่าย	 ท�าให้ใบพืชตั้ง	 และรับแสงได้ดีขึ้น	 ใบกว้างขึ้น	 แสงผ่านใบได้น้อยลง	 อัตรา 
การสังเคราะห์แสงของพืชจึงเพิ่มขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ธนากร	บุญกล�่า
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 โทรศัพท์	 :	 02	244	5280-4,	08	5216	9190
	 Email	 :	 tanakorn.b@ku.th,	bnekkham@gmail.com
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

วัสดุดูดซับโลหะหนักในดิน

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ปารินดา	สุขสบาย
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 พืชผักและผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในดิน	 จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์	

เมื่อร่างกายได้รับโลหะหนักในปริมาณมากเกินก็จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งไบโอชาร์	 (biochar)	 จากเถ้าขี้เลื่อย
จดัเป็นวสัดเุหลอืทิง้จ�านวนมาก	 และเป็นวสัดทุีม่รีพูรนุและมพีืน้ทีผ่วิสงูท�าให้มศีกัยภาพในการดดูซบัโลหะหนกั 

ได้ดี	 ส่วนดินขาว	 (Kaolin)	 ในประเทศไทยมีปริมาณที่สูง	 พบได้ในหลายจังหวัด	 ได้แก่	 เชียงราย	 ล�าปาง	
อตุรดติถ์	 ปราจนีบรุ	ี ระนอง	 ชมุพร	 และนราธวิาส	 ซ่ึงดินขาวจะมอีงค์ประกอบของ	 Al2O3

	 และ	 Fe2O3  

ท�าให้มคีณุสมบัตดิดูซบัโลหะหนกัได้ด	ี จากคณุสมบติัดังกล่าวผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการใช้ไบโอชาร์จากเถ้าขีเ้ลือ่ย 

ร่วมกับดินขาว	 (Kaolin)	 มาเป็นวัสดุปรับปรุงดินในการดูดซับโลหะหนักในดิน	 เพื่อการลดการสะสมของ
โลหะหนกัในพชืผกัเมือ่ปลกูในพืน้ทีป่นเป้ือนโลหะหนกั	 ซ่ึงจะท�าให้ผู้บริโภคมคีวามปลอดภยัเมือ่มกีารบริโภค
พชืผกัเหล่านีแ้ละยงัช่วยลดปัญหาการปนเป้ือนโลหะหนกัในสิง่แวดล้อม	 สามารถน�าไปใช้เป็นวสัดปุลกูพชืต่างๆ	
ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนโลหะหนักสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 วัสดุดูดซับโลหะหนักในดินมีคุณสมบัติในการดูดซับโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

โดยเมื่อน�าไปผสมกับดินเพื่อปลูกพืชผักในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก	 จะช่วยลดปริมาณโลหะหนัก
ที่สะสมในพืชผักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย	 ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในแปลงเกษตรที่เป็น 

การปลูกพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
	 การทดลองโดยการเติมวัสดุดูดซับในดินที่ปนเปื้อนโลหะหนักในการปลูกพืชผักสวนครัว	 ได้แก่	 พริกขี้หนู	

และต้นมะเขอืเปราะ	 ผลการทดลองพบว่าหลังการเกบ็เกีย่วพริกข้ีหน	ู 51	 วนั	 และต้นมะเขือเปราะ	 75	 วนั	 
จะมีปริมาณโลหะหนักท่ีสะสมในผลของพริกขี้หนูและมะเขือเปราะ	 อยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานโลหะหนักใน
อาหาร	ซึ่งมีความปลอดภัยส�าหรับการบริโภค

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ธนากร	บุญกล�่า
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 โทรศัพท์	 :	 02	244	5280-4,	08	5216	9190
	 Email	 :	 tanakorn.b@ku.th,	bnekkham@gmail.com
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

วัสดุดูดซับโลหะหนักในน�้า

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ปารินดา	สุขสบาย
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 จึงสนใจผลิตวัสดุดูดซับโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน�้า	 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู ้บริโภคและลดปัญหา 

การปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม	 โดยผู้วิจัยสนใจใช้แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์มาผ่านการปรับสภาพ
ด้วยวธีิกายภาพร่วมกบัเคมเีพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการในการบ�าบดัสารหนทูีป่นเป้ือนในน�า้	 โดยทีเ่ลอืกใช้ 

แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์เป็นตัวดูดซับเนื่องจากมีปริมาณ	 Al2O3
	 อยู่ในปริมาณมาก	 จึงน่าจะมีศักยภาพ 

ในการดูดซับโลหะหนักท่ีปนเปื้อนในน�้าได้ดี	 วัสดุดูดซับโลหะหนักในน�้าสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในระบบ
แปลงเกษตรท่ีเน้นการท�าเกษตรปลอดภัย	 หรือเกษตรอินทรีย์	 โดยการติดต้ังร่วมกับเครื่องกรองน�้ามาใช้ใน
การรดน�า้พชืในแปลงท�าให้ได้น�า้ทีม่ค่ีาโลหะหนกัปนเป้ือนต�า่กว่ามาตรฐาน	 มคีวามปลอดภยัต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์	 โดยพัฒนาเป็นตัวดูดซับ	 (adsorbent)	
เพื่อใช้ในการบ�าบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน�้า	 โดยการน�าแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ที่ผ่านการปรับสภาพ 

ทางกายภาพร่วมกับทางเคมี	มาบ�าบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน�้าแทนการใช้ถ่านกัมมันต์ทางการค้า
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 วัสดดุดูซบัโลหะหนกัในน�า้ทีผ่ลติขึน้มปีระสทิธภิาพการบ�าบดัโลหะหนกัทีป่นเป้ือนในน�า้สงู	 ง่ายต่อการใช้งาน 

และควบคุม	 อีกทั้งสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อผ่านการปรับสภาพ	 (Regeneration)	 โดยวัสดุดูดซับ 

โลหะหนักในน�้าที่ผลิตได้ดังกล่าวจะมีพื้นที่ผิวของวัสดุดูดซับเพิ่มสูงขึ้นและมีสัดส่วนของ	Al	:	Si	ที่เหมาะสม	 
ท�าให้เพิม่ประสทิธภิาพการบ�าบดัโลหะหนกัทีป่นเป้ือนในน�า้ได้สงูขึน้	 ผลจากการทดลองพบว่า	 มปีระสทิธภิาพ 

ในการบ�าบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน�้าได้สูงถึง	 ร้อยละ	 100	 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ	 WHO	 
(World	Health	Organization)

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ธนากร	บุญกล�่า
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 โทรศัพท์	 :	 02	244	5280-4,	08	5216	9190
	 Email	 :	 tanakorn.b@ku.th,	bnekkham@gmail.com
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

วัสดุซับแรงผลิตจากยางพารา

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.พรศิริ	แก้วประดิษฐ์
	 ผศ.ดร.เอกวิภู	กาลกรณ์สุรปราณี
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	และ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	-
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 วัสดุซับแรงผลิตจากยางพารา	 ประกอบด้วย	 ของไหลหรือโพลิเมอร์ที่มีสมบัติเป็นไดลาแทนต์หรือ	 Shear	

thickening	 fluid	 (STF)	 ทีแ่ทรกตวัหรอืผสมอยูภ่ายในวสัดยุางพาราธรรมชาต	ิ ท�าให้วสัดทุีไ่ด้มสีมบตัซิบัแรง
กระแทกเพิม่ขึน้	ซึง่สามารถขึน้รปูแบบได้หลากหลาย	เช่น	โฟม	ฟองน�า้	แผ่น	เส้น	ฟิล์ม	หรอืถงุ	และสามารถ 

น�าไปประยุกต์ใช้เพื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 เช่น	 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพ่ือความปลอดภัยทางด้าน
กีฬา	 ทางด้านอุตสาหกรรม	 ทางด้านการทหาร	 อาทิเช่น	 สนับเข่า	 สนับแขน	 หมวกกันน็อค	 รองเท้านิรภัย	 
เสือ้กนักระสนุ	 รวมถงึประยกุต์ใช้ในงานรบัแรงส่ันสะเทอืนตามคอสะพานหรืออาคาร	 ซ่ึงวสัดุดังกล่าวสามารถ 

ผลิตได้เองในประเทศ	มีต้นทุนต�่า	และเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราธรรมชาติซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	 เพื่อความปลอดภัยทางด้านกีฬา	 อุตสาหกรรม	 การทหาร	 เช่น	 สนับเข่า	 

สนับแขน	 หมวกกันน็อค	 รองเท้านิรภัย	 เสื้อกันกระสุน	 รวมถึงประยุกต์ใช้ในงานรับแรงสั่นสะเทือน 

ตามคอสะพานหรืออาคาร
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 สิทานนท์	อมตเวทย์
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	อุทยานวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 โทรศัพท์	 :	 07	428	9321,	09	0970	7099
	 Email	 :	 sitanon.a@psu.ac.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ไข่ออกแบบได้

นักวิจัย  
	 น.สพ.กิตติ	ทรัพย์ชูกุล
	 ดร.กิตติวุฒิ	เกษมวงศ์
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1501002939	ยื่นค�าขอวันที่	28	พฤษภาคม	2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 นวตักรรมไข่ออกแบบได้	 เป็นการใช้นาโนเทคโนโลยกีารน�าพาสารสู่อวยัวะเป้าหมาย	 มาพัฒนาระบบการน�าส่ง 

ยาสมุนไพรเพื่อพัฒนาคุณภาพไข่ไก่	 โดยการน�าน�้ามันโหระพาและน�้ามันออริกาโน่	 ซึ่งมีฤทธิ์ในการป้องกัน
และรักษาโรคบิดในไก่	 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย	 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	 และช่วยกระตุ้นการกินอาหาร	 มาพัฒนา 
ให้เป็นสูตรต�ารับ	 Self-emulsifying	 drug	 delivery	 system	 (SEDDS)	 ร่วมกับสารลดแรงตึงผิวและ 

สารลดแรงตงึผวิร่วม	 เพือ่ให้สามารถเกดิเป็นอมิลัชนัชนดิน�า้มนัในน�า้ได้ด้วยตัวเอง	 มคีวามคงตัวทางกายภาพสงู	 
และถูกดูดซึมได้เร็ว	 ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์จากระบบดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นสารเสริมสมรรถนะการผลิตไข่ไก	่ 
ที่มีค่าชีวประสิทธิผลเมื่อให้ทางกินได้สูง	 สามารถลดปริมาณการใช้และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ได้
มากมาย

	 นวตักรรมไข่ออกแบบเป็นการพฒันาสนิค้า	 เพ่ือตอบโจทย์สังคมและสร้างรายได้เพ่ิมให้กบัเกษตรกร	 ผู้ผลิตไข่ไก่	 
พัฒนาคุณภาพไข่ให้ตรงตามความต้องการของตลาด	 ช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกิจการผลิตไข่ไก่เชิงคุณภาพ 

มากขึ้น	ผู้บริโภคมีโอกาสได้บริโภคไข่ไก่ที่มีคุณภาพ	เกิดการร่วมทุนการผลิตสู่ตลาดโลก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ดไีซน์เนอร์	 8	 จ	ี เป็นผลติภณัฑ์นวตักรรม	 ทีค่ดิค้นเพือ่แก้ปัญหาของอตุสาหกรรมการเลีย้งไก่ไข่	 สตัว์ปีกพนัธุ์	 

แบบครบวงจร	เพือ่ความแตกต่าง	ตรงเป้าหมาย	และได้ผลลพัธ์ตามต้องการ	เริม่จากการใช้เทคโนโลย	ีSEDDS	
(Self	 Emulsifying	 Drug	 Delivery	 System)	 พัฒนาน�้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร	 เช่น	 ออริกาโน	
โหระพา	 ให้สารออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ	 สู่อวัยวะเป้าหมาย	 สามารถดูดซึมได้โดยตรงภายในล�าไส้	 
ทดแทนการใช้ยาปฏชิวีนะและสารเคมสีร้างสมดลุย์ของจลุชพีในล�าไส้	 ท�างานและพฒันาการท�างานของล�าไส้	 
(Gut	Health)	ให้สัตว์มีความแข็งแรง	สามารถดูดซึมอาหาร	ได้ดี	เป็นการสร้างความแข็งแรงจากภายใน

	 ปรับสูตรอาหารไก่ไข่	 ให้ไก่ไข่สะสมคุณค่าอาหารไว้ในฟองไข่	 ได้ไข่ไก่ที่อุดมคุณค่า	 เพื่อผู ้บริโภคได้ 
(Functional	Egg)	ใช้วิทยาการความรู้เพื่อแก้ปัญหา

	 ไข่ไก่ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด	 และเกษตรกรสามารถน�าไปใช้เพื่อสร้างแบรนด์ของตนเอง	
เพื่อความมั่งคั่ง	มั่นคง	ยั่งยืน	ของฟาร์ม

	 ที่ส�าคัญที่สุดคือ	 คุณค่าต่อผู้บริโภค	 และได้รับสารอาหารครบถ้วนและมากกว่าไข่ปกติทั่วไป	 ไข่ทุกใบ	 คือไข่ 
ที่ใช่ของทุกคน
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 น.สพ.กิตติ	ทรัพย์ชูกุล
	 บริษัท	เกรนาเดส	ไบโอเทค	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 09	4789	2564
	 Email	 :	 kitti@grenadesbio.com
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ME Mycotoxin Binder

นักวิจัย  
	 น.สพ.กิตติ	ทรัพย์ชูกุล
	 ดร.กิตติวุฒิ	เกษมวงศ์
	 บริษัท	เกรนาเดส	ไบโอเทค	จ�ากัด	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803001430	ยื่นค�าขอวันที่	25	มิถุนายน	2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 อตุสาหกรรมอาหารสตัว์เป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีม่คีวามส�าคญัต่อเศรษฐกจิเป็นอย่างมาก	โดยในปี	2019	

ตลาดอาหารสตัว์มมีลูค่า	204,320	 ล้านบาท	มอีตัราการเติบโตร้อยละ	3	 ต่อปี	อย่างไรกต็าม	จากการส�ารวจ
วตัถดุบิอาหารสตัว์จากทุกภูมภิาคของโลก	 ในปี	 2019	 พบว่า	 อาหารสตัว์ร้อยละ	 75	 มกีารปนเป้ือนของสารพษิ 

จากเชื้อรา	 (mycotoxin)	 ซึ่งหากสัตว์มีการบริโภคเข้าไปอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในหลายระดับ	
ตัง้แต่การเบือ่อาหาร	 การเตบิโตช้า	 ปัญหาด้านระบบทางเดินอาหาร	 ทางเดินหายใจ	 ระบบสืบพันธุ	์ ระบบ
ภมูคิุม้กนั	 จนถงึการเพิม่อตัราการตาย	ซึง่สร้างความสญูเสยีแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก	 ปัจจบุนัจงึมกีารพฒันา
ผลิตภัณฑ์สารจับสารพิษจากเชื้อรา	 (mycotoxin	 binder)	 เพื่อจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์	 โดยสารเหล่านี้จะถูก 

น�ามาผสมกบัอาหารสตัว์เพือ่ให้สตัว์กนิ	 หลงัจากนัน้สารจบัสารพษิจากเชือ้ราจะท�างานในระบบทางเดนิอาหาร
ของสัตว์	ก่อนจะถูกขับถ่ายออกมาโดยไม่ดูดซึมในร่างกายและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์

	 ทัง้นี	้ กฎหมายควบคมุปรมิาณสารพษิเชือ้ราปนเป้ือน	 ในแต่ละประเทศกม็คีวามแตกต่างกนั	 ส�าหรบัประเทศไทย 

ยังไม่มีการบังคับใช้ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการห้ามน�าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 บรษิทั	 เกรนาเดส	 ไบโอเทค	 จ�ากดั	 ซึง่ความเชีย่วชาญในการท�าธรุกจิเวชภณัฑ์ส�าหรบัสตัว์	 มานานกว่า	 30	 ปี	 

จงึได้ร่วมกับศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ ในการพัฒนาโครงการ	“ไครัลซอร์ป	 :	 เคลย์ดัดแปรด้วยไครัลไดแอซดิ 

ส�าหรับดูดจับสารเออร์กอตที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์”	 โดยน�าแร่ดินซิลิเกต	 (silicate	 clay)	 กลุ่มสเมคไทต์	
(smectite)	 มาดัดแปรพื้นผิวด้วยการท�าปฏิกิริยากับ	 NaOH	 และ	 AlCl

3
	 จากนั้นจึงดัดแปรพื้นผิวและ 

เพิ่มพื้นที่ผิวเพิ่มเติมได้เป็นสารจับสารพิษจากเชื้อราที่มีความจ�าเพาะต่อสารพิษเชื้อรา	 ถึงร้อยละกว่า	 90%	
โดยสารดูดจับสารพิษเชื้อรานี้จะออกฤทธิ์วงกว้าง	 สามารถลดปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษเชื้อรา 
ที่เป็นปัญหาในอาหารสัตว์ลง	 เพื่อไม่ให้สารพิษเหล่านี้ดูดซึมในร่างกายสัตว์	 สร้างความเป็นพิษต่อสัตว์	 
และปลอดภัยต่อปัญหาการจับกับสารอาหารอื่นๆ	 ที่เป็นปัญหาจากการใช้สารดูดจับสารพิษเชื้อราที่น�าเข้า 
จากต่างประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 น.สพ.กิตติ	ทรัพย์ชูกุล
	 บริษัท	เกรนาเดส	ไบโอเทค	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7809,	09	4789	2564
	 Email	 :	 kitti@grenadesbio.com
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

Medi BIOS เมดิไบออส

นักวิจัย  
	 น.สพ.กิตติ	ทรัพย์ชูกุล
	 ดร.กิตติวุฒิ	เกษมวงศ์
	 บริษัท	เกรนาเดส	ไบโอเทค	จ�ากัด
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903001537	ยื่นค�าขอวันที่	12	มิถุนายน	2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในสภาวะปัจจบุนันโยบายการผลติปศสุตัว์ของโลกมุง่เน้นไปท่ีต้องการท่ีจะลดการใช้ยาปฏชิวีนะ	 และสารเคมี	

เพื่อที่จะมีความปลอดภัยต่อสัตว์และผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น	 โดยเป็นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทดแทนยาปฏิชีวนะ	 
โดยมกีารศกึษาการใช้สารสกดัจากพชืสมนุไพรท่ีมบีทบาทในการช่วยป้องกนัและรักษาโรคได้	 เช่น	 ออริกาโน	 
โหระพา	 กะเพรา	 กระชาย	 และพริก	 เป็นต้น	 สารสกัดหรือน�้ามันของพืชพ้ืนเมืองเหล่านี้ถูกใช้เป็น 

ส่วนประกอบของอาหาร	 มีรายงานว่าโหระพาให้ผลดีต่อการยับยั้งเชื้อบิดในไก่	 ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะใช้
เพือ่เป็นสารเสรมิอาหารทีส่ามารถใช้ทดแทนเพือ่ลดการใช้ยาปฏชิวีนะในการป้องกนัโรคบดิในไก่	 นอกจากนัน้
ยังมรีายงานวจิยัจ�านวนมากมกีารระบถุงึ	สารสกดัจากออรกิาน่า	(Origanum	spp.)	จะมฤีทธิต้์านเชือ้	ฤทธิต้์าน
อนุมูลอิสระ	 และเป็นตัวช่วยเพิ่มการกินอาหารในสัตว์	 งานวิจัยยังได้ระบุว่าการใช้สารสกัดน�้ามันออริกาโน่	 
มีฤทธิ์เทียบเท่ากับการใช้สารเคมีหรือสารแอนตี้ไบโอติก	แต่ข้อดีคือ	น�้ามันออริกาโน่ก่อเกิดผลข้างเคียง
ต่อสตัว์น้อยมากและไม่เป็นสารก่อมะเรง็	

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 Medi	 Bios	 เมดไิบออส	 เป็นเทคนคิการน�าส่งแบบแตกตัวได้เองในระดับอนภุาคนาโนในรูปผงแห้ง	 โดยจะเลอืก 

ใช้น�า้มนัออรกิาโน่และน�า้มนัโหระพาทีม่กีารท�างานเสริมฤทธิก์นั	 มาปรับโครงสร้างน�า้มนั	 ให้เป็นอนภุาคนาโน	
ที่มีคุณสมบัติในการแตกตัวและดูดซึมได้ดี	 มาสเปรย์ลงบนสื่อที่เลือกสรรแล้วคือ	 แกรนูลเบนโทไนท์	 ซึ่งมี
คุณสมบัติการเป็นสื่อท่ีสลายตัวในน�้าท�าให้น�้ามันอนุภาคภายในที่อยู่ภายในสามารถละลายออกมาและน�าไป
ประโยชน์ได้	เช่นเดียวกับรูปแบบน�้า

	 เมดิไบออส	 เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดผง	 ใช้ผสมอาหารสัตว์	 โดยมุ่งหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
และควบคุมรักษาโรคต่างๆ	 ไปพร้อมๆ	 กัน	 เช่น	 โรคบิดในไก่	 โรคจากเชื้อแบคทีเรีย	 ปรสิต	 และสามารถใช้ 
ร่วมกับสารอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์อย่างได้ผลดี

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 น.สพ.กิตติ	ทรัพย์ชูกุล
	 บริษัท	เกรนาเดส	ไบโอเทค	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7809,	09	4789	2564
	 Email	 :	 kitti@grenadesbio.com
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

Medi JUICE เมดิจูสต์

นักวิจัย  
	 น.สพ.กิตติ	ทรัพย์ชูกุล
	 ดร.กิตติวุฒิ	เกษมวงศ์
	 บริษัท	เกรนาเดส	ไบโอเทค	จ�ากัด
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801003452	ยื่นค�าขอวันที่	13	มิถุนายน	2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การผลิตสินค้าปศุสัตว์	 ตลาดต้องการสินค้าที่ปลอดภัย	 ปลอดเชื้อ	 ปลอดสารตกค้าง	 และโลกก�าลังเข้าสู่	 

“โลกไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ”	 เราจึงวิจัยพัฒนาสารทดแทนยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูง	และมีมาตรฐานสินค้า 
ได้ประสทิธิภาพการควบคมุเช้ือโรคท่ีเป็นปัญหาได้	 ในราคาและความคุม้ค่าท�าให้ลกูค้ามัน่ใจในการวางโปรแกรม	
รวมทั้งสามารถสร้างระบบการผลิตที่สามารถออกแบบเน้นตามสภาพปัญหาที่พบได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 Medi	 Juice	 เมดิจูสท์	 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะโดยน�าน�้ามันหอมระเหย	 จากออริกาโนมา 

เปลี่ยนโครงสร้าง	 ด้วยระบบการน�าส่งแบบแตกตัวได้เองในระดับอนุภาคนาหรือโน	 (Nano	 delivery	 
system)	ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากการท�าอีมัลชั่นในระบบธรรมดา

	 เมดิจูสท์	 จะสามารถดูดซึมน�าสู่อวัยวะเป้าหมาย	 (ล�าไส้เล็ก)	 ได้ดี	 มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค	 ต่อต้าน 

อนมุลูอสิระ	 ด้วยโครงสร้างในระดบัอนภุาคนาโน	 ช่วยท�าลายเชือ้ทีเ่ป็นโทษ	 และเพ่ิมจ�านวนเชือ้ทีดี่	 สร้างสมดลุ
ของเชื้อแบคทีเรียในล�าไส้ได้ดี

	 เทคโนโลยีการผลิตน้ีเป็นสิทธิบัตรท่ีสามารถถพัฒนาน�้ามันหอมระเหยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
และสามารถใช้ได้ในสัตว์หลากหลายชนิด	เช่น	ปศุสัตว์ไก่เนื้อ	สุกร	สัตว์น�้า	รวมทั้งมนุษย์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 น.สพ.กิตติ	ทรัพย์ชูกุล
	 บริษัท	เกรนาเดส	ไบโอเทค	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7809,	09	4789	2564
	 Email	 :	 kitti@grenadesbio.com
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SEDDSTRONG

นักวิจัย  
	 น.สพ.กิตติ	ทรัพย์ชูกุล,	รศ.น.สพ.ดร.กฤษ	อังคนาพร	และ	ดร.กิตติวุฒิ	เกษมวงศ์
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
	 และคณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1501002939	ยื่นค�าขอวันที่	28	พฤษภาคม	2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 นโยบายการผลิตปศุสัตว์ของโลก	 ต้องการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ	 แต่การแก้ปัญหาทางนี้ต้องมีการจัดการ 

เชิงระบบ	 และออกแบบผลติภณัฑ์ทีส่อดรบักบัสรีรวทิยา	 พฤติกรรม	 และสภาพการจัดการปัญหาทีแ่ตกต่างกนั 

ที่เกิดขึ้น
	 นวัตกรรมผลติภณัฑ์	 เสด็สตรอง	 SEDDSTRONG	 เป็นการพฒันาผลติภณัฑ์ทดแทนยาปฏชิวีนะทีใ่ช้ป้องกัน 

โรคระบบทางเดินอาหารของสัตว์	 โดยเฉพาะ	 สุกร	 สัตว์ปีก	 โดยการประยุกต์	 การใช้เทคโนโลยี	 SEDDS	 
(Self	 Emulsifying	 Drug	 Delivery	 System)	 พัฒนาน�้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร	 เช่น	 ออริกาโน	 
โหระพา	 ให้สารออกฤทธิอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ	 สูอ่วยัวะเป้าหมาย	 สามารถดดูซมึได้โดยตรงภายในล�าไส้	 ให้อยู ่
ในรปูนาโนเอน็แคปซเูลชัน่ด้วยสารธรรมชาติ	 ท่ีทดแทนการใช้ยาปฏชิวีนะและสารเคม	ี ร่วมกบัการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสรีรวิทยาของร่างกาย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์	 เส็ดสตรอง	 SEDDSTRONG	 ร่วมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะ	

องค์ประกอบส�าคัญ	4	ประการคือ
 	 ออริกาโน	 SEDDs	 เพื่อลดการติดเชื้อที่เป็นปัญหาในสัตว์พร้อมทั้งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 และเพิ่ม 

	 การกินได้ในสัตว์
 	 อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์	เพื่อปกป้องผนังล�าไส้
 	 กรดบิวทาริค	ในรูปแบบอนุภาคนาโน	กรดอินทรีย์เพื่อการควบคุมเชื้อโรค
 	 สารธรรมชาติเพื่อล�าไส้สะอาด	 Nature	 Product	 For	 Gut	 Health	 Performance	 “เรียนรู้ธรรมชาติ	 

	 เพื่ออยู่กับธรรมชาติ”

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 น.สพ.กิตติ	ทรัพย์ชูกุล
	 บริษัท	เกรนาเดส	ไบโอเทค	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 09	4789	2564
	 Email	 :	 kitti@grenadesbio.com
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นักวิจัย  
	 บริษัท	ไบโอไซ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เป้าหมายหลกัของการพฒันาแอพพลเิคชนั	“FarmTrust”	คอืการทีเ่ราท�าให้เกษตรกรมนัส�าปะหลงัได้เข้าถงึ 

เทคโนโลยทีีส่ามารถอ�านวยความสะดวก	 เพือ่ช่วยสร้างพืน้ฐานทีย่ัง่ยนืของการท�าเกษตรกรรมทีม่ปีระสทิธภีาพ
อนัน�าไปสูโ่ครงสร้างเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื	 เราเชือ่ว่าการท่ีเกษตรกรสามารถเติบโตไปพร้อมกบัความก้าวหน้าของ 
เทคโนโลยีจะสามารถสร้างรายได้และผลผลิตที่เพียงพอต่อภาคการเกษตร	 ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม	
ซึ่งแอพพลิเคชันของเราได้ท�าการพัฒนาและรวบรวมคุณสมบัติที่โดดเด่น	 อาทิเช่น	 พื้นที่เก็บข้อมูล
การเกษตร	 การเฝ้าระวังโรค	 และการประมาณค่าผลผลิต	 ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร 
ให้ครบทุกด้าน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ฟาร์มทรสัต์	 คอื	 แอปพลเิคชนัส�าหรบัเกษตรกรผู้ปลูกมนัส�าปะหลัง	 ประกอบด้วยเคร่ืองมอืส�าคญัท่ีจะช่วยให้ 

เกษตรกรสามารถจดัการแปลงมนัส�าปะหลงัอย่างมปีระสิทธภิาพ	 ต้ังแต่เร่ิมการเพาะปลูก	 การดูแล	 ไปจนถงึ
หลังเก็บเกี่ยว	 เครื่องมือต่างๆ	 จะช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิตและช่วยเพิ่มรายได	้
นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ	 ได้แก่	 กิจกรรมการเพาะปลูก	 รายรับ-รายจ่าย	 และ
ผลผลิต	ออกมาในรูปแบบของไฟล์เอกสารที่สามารถน�าไปใช้งานต่อได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

FarmTrust

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 อัจณตา	กลั่นฤทธิ์
	 บริษัท	ไบโอไซ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7757
	 Email	 :	 biosci@vsni.co.uk
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบทองแดง สังกะสี เหล็ก และแมงกานีสคีเลต
ของกรดอะมิโน (Preparation process of copper zinc iron 

and manganese amino acid chelates)

นักวิจัย  

	 ดร.วรายุทธ	สะโจมแสง,	น.สพ.กมล	พิพัฒน์ภานุกูล	และ	ผกากรอง	อารีย์รอบ
	 บริษัท	ศูนย์สมาร์ทเทค	จ�ากัด
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	12596
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 สารคเีลต	(Chelating	agents)	เป็นสารช่วยจบัไอออนของโลหะ	หรอืสารคเีลตหรอืซเีควสแทรนท์	(sequestrants)	

มบีทบาทส�าคญัในอาหารสตัว์	 โดยเฉพาะ	mineral	 chelate	ซึง่แร่ธาตมุคีวามส�าคญัในเรือ่งของการเจรญิเตบิโต	
การท�างานของร่างกาย	 โลหะหลายตวัทีอ่ยูใ่นสภาวะคเีลต	 (chelated	 state)	 ในธรรมชาต	ิ เช่น	 แมกนเีซยีม 

ในคลอโรฟิลล์	 ทองแดง	 สงักะส	ี และแมงกานสีในเอนไซม์หลายชนดิ	 เหลก็ในโปรตนีคอื	 เฟอร์รทินี	 (feritin)	 
และเหล็กในวงพอร์ไพรีนของฮีโมโกลบินของเลือด	 ปัจจุบันมีการใช้แร่ธาตุในรูปแบบอนินทรีย์ที่สัตว์สามารถ
ดดูซมึไปใช้ได้น้อย	 ทีเ่หลอืขบัทิง้ซึง่ส่งผลกระทบต่อการตกค้างของโลหะในสิง่แวดล้อม	 การเลอืกใช้โลหะคเีลต
หรอืแร่ธาตคุเีลตเป็นทางเลอืกทีด่ทีีท่�าให้สตัว์สามารถดดูซมึน�าไปใช้อย่างเตม็ที	่ ตกค้างในสิง่แวดล้อมน้อยลง	
และลดเป็นการน�าเข้าจากต่างประเทศ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ไกลซีนเป็นสารคีเลต	 โดยท�าปฏิกิริยากับไอออนของโลหะทองแดง	 และสังกะสี	 เหล็ก	 และแมงกานีส	 

เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน	 เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์	 ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ท�าให้มีปริมาณธาตุ
สูงกว่าที่น�าเข้าจากต่างประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

การเตรียมโลหะไกลซีนคีเลต

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผกากรอง	อารีย์รอบ
	 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	บริษัท	ศูนย์สมาร์ทเทค	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 02	117	8993-4,	09	4224	2199
	 Email	 :	 phakakrong.a@smartvetgroup.com,	kamol.p@smartvetgroup.com
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

เบล็นไออนิก-สารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ธรรมชาติส�าหรับการประยุกต์ใช้ในสัตว์
และสิ่งแวดล้อม (Blen Ionic-A natural antimicrobial agent for the 

animals and the environment applications)

นักวิจัย  
	 ดร.วรายุทธ	สะโจมแสง,	น.สพ.กมล	พิพัฒน์ภานุกูล	และ	ผกากรอง	อารีย์รอบ
	 บริษัท	ศูนย์สมาร์ทเทค	จ�ากัด
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803000747	ยื่นค�าขอวันที่	29	มีนาคม	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบอุตสาหกรรม	 มีการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์มากมาย

ในการฆ่าเชื้อก่อโรคต่อตัวสัตว์	ทั้งรูปแบบการกินและฉีดที่สัตว์โดยตรง	อาจจะมีผลข้างเคียงหรือมีการดื้อยา
ตามมา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 สงัเคราะห์สารประกอบไอออนกิคอปเปอร์ในรปูแบบไอออนทีถ่กูท�าให้คงตวัด้วยสารทีเ่รยีกว่า	 สารสเตบไิลซงิค์	 

(stabilizing	 agent)	 เพือ่ป้องการการตกตะกอนและป้องกนัการเกดิสารเชงิซ้อนของไอออนคอปเปอร์ในน�า้ 
ทีป่ระกอบไปด้วยสารอนิทรย์ีหรอืสารประกอบต่างๆ	 ทีม่ปีระจุลบ	 โดยเฉพาะน�า้ทีม่ค่ีาความเป็นด่างสูง	 ดังนัน้ 

สารไอออนิกคอปเปอร์ท่ีมีสารสเตบิไลซิงค์สามารถที่จะมีความคงตัวในน�้า	 มีขนาดเล็ก	 และมีประสิทธิภาพ 

ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆ	 ได้หลากหลายซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียในฟาร์ม
ปศุสัตว์ได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผกากรอง	อารีย์รอบ
	 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/บริษัท	ศูนย์สมาร์ทเทค	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 02	117	8993-4,	09	4224	2199
	 Email	 :	 phakakrong.a@smartvetgroup.com,	kamol.p@smartvetgroup.com
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ผงฆ่าเช้ือท�าความสะอาดประสิทธิภาพสูงเพื่อก�าจัดเช้ือโรคและสารพิษตกค้าง
บนผักและผลไม้ ด้วยสารออกซิไดซ์ร่วมกับสารเสริมฤทธิ์ที่มีความเป็นพิษต�่า 

ส�าหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร

นักวิจัย  
	 ดร.สรวง	สมานหมู่,	ภานุเดช	ประมูลสิน	และ	ชญาดา	แสงสุกวาว
	 บริษัท	เอวีเอส	อินโนเวชั่น	จ�ากัด	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การบริโภคผักและผลไม้ในปัจจุบัน	 นอกจากผู้บริโภคจะมีความกังวลในเรื่องปัญหาของสารพิษตกค้างจาก 

ยาฆ่าแมลงแล้ว	 อกีหนึง่ปัญหาทีส่�าคญั	 คอืการปนเป้ือนของเชือ้โรคต่างๆ	 ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายและก่อให้เกดิ
การเจบ็ป่วยต่อผูบ้รโิภคเมือ่รบัประทานเข้าไป	 ดังนัน้การท�าความสะอาดผักและผลไม้เพ่ือขจัดปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัต่อการใช้งานภายในครวัเรอืนและโรงงานอตุสาหกรรมอาหารต่างๆ	บรษิทัจงึได้คดิค้น
ผลติภณัฑ์ผงฆ่าเชือ้ท�าความสะอาดเพือ่ก�าจดัเชือ้โรคต่างๆ	 เช่น	 ไวรัส	 แบคทีเรีย	 และเชือ้รา	 ท่ีตกค้างบนผกั 

และผลไม้	 โดยการใช้งานสารออกซิไดซ์ที่มีฤทธิ์ในการก�าจัดเชื้อโรคต่างๆ	 ซึ่งจะมีการท�างานร่วมกับ 

สารเสริมฤทธิ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�าจัดเชื้อโรค	 โดยสารออกซิไดซ์นี้จะแตกตัวให้ได้สารอนุมูลอิสระ	 
(Free	 radical)	 ซึ่งจะไปท�าให้เกิดการออกซิไดซ์	 (การชิงอิเล็กตรอน)	 จากเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรค	 ท�าให ้

โครงสร้างของเยือ่หุม้เซลล์ถกูท�าลาย	 เซลล์จงึแตกและเชือ้โรคนัน้ๆ	 จงึตายไป	 และท�าให้เกดิการก�าจดัเชือ้โรค 

ที่อาจมีการปนเปื้อนอยู่บนผักและผลไม้ได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลิตภัณฑ์ผงฆ่าเชื้อนี้ได้ถูกคิดค้นข้ึนเพื่อใช้ก�าจัดเชื้อโรคต่างๆ	 เช่น	 ไวรัส	 แบคทีเรีย	 และเชื้อรา	 ที่อาจ 

ปนเป้ือนหรอืตกค้างบนผกัและผลไม้	 โดยการใช้สารออกซิไดซ์ทีม่ฤีทธิใ์นการฆ่าเชือ้โรคผสานการใช้งานร่วมกับ 

สารเสรมิฤทธิเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการก�าจดัเชือ้โรคได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้	 อกีทัง้ผลติภณัฑ์ผงฆ่าเชือ้นี้ 
ยังมีความเป็นพิษต�่าเมื่อน�ามาละลายน�้าแล้วใช้ในความเข้มข้นที่เหมาะสม	 และสามารถสลายตัวแล้วได้สาร 
ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีความสามารถ 

ในการท�าลายโครงสร้างและช�าระล้างสารเคมีตกค้างจากยาฆ่าแมลงให้ออกจากผักผลไม้ได้อย่างม ี

ประสทิธภิาพ	 พร้อมท้ังเปลีย่นสารเคมตีกค้างดังกล่าวให้ได้เป็นสารอนิทรย์ีทีไ่ม่เป็นอนัตรายปล่อยลงสูส่ิง่แวดล้อม	 
ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานในครัวเรือนหรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ	 ได้น�าผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ในการ 
ท�าความสะอาดผกัและผลไม้ต่างๆ	 จะท�าให้มคีวามมัน่ใจในการก�าจดัเชือ้โรคและสารเคมตีกค้างจากยาฆ่าแมลง	
อีกทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ภานุเดช	ประมูลสิน
	 บริษัท	เอวีเอส	อินโนเวชั่น	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 08	5115	9165
	 Email	 :	 pramunsin2309@hotmail.com

เชื้อไวรัส	เชื้อแบคทีเรีย	เชื้อรา สารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง

ละลายน�้าแล้วใช้ล้างผักผลไม้

เชื้อโรคและสารพิษตกค้าง

ท�าลายเซลล์หรือโครงสร้างของ
เชื้อโรคและสารพิษตกค้าง

ผักและผลไม้สะอาดปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ผงฆ่าเชื้อ
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TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS
FOR INVESTMENT IN THE NEW NORMAL

วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพ่ือการลงทุน

เคร่ืองประดับ
2	ผลงาน
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ผลงานเด�น

มหัศจรรย์สีสันยางพารา
(The Amazing Rubber Paint)

มหศัจรรย์สสีนัยางพารา	 คอื	 สเีพ้นท์ทีผ่ลติจากน�า้ยางพารา	 เป็นองค์ประกอบหลกั	 สามารถน�ามาใช้ในการเพ้นท์ 

บนผ้าชนิดต่างๆ	 เช่น	 ผ้าใบแคนวาส	 กระดาษสา	 ผ้าไหม	 ผ้าดิบ	 ผ้ามัสลิน	 ผ้าสาลู	 เป็นต้น	 เป็นส่วนหนึง่ 
ในการสร้างสรรค์งานทีไ่ด้จากวสัดธุรรมชาต	ิ เพือ่ให้เกดิประโยชน์ทัง้ทางด้านการลดต้นทนุของการผลติ	 ลดมลพิษ	 
และไม่เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อม	 สามารถน�าไปให้ผูต้้องการฝึกปฏบิตักิารเพ้นท์หรอืการท�างานศลิปะได้อกีทางหนึง่	 
และเป็นการเพิ่มทางเลือกของการเพ้นท์ผ้า	ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งาน

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
	 มหัศจรรย์สีสันยางพารา	 เป็นสีที่ผลิตจากน�้ายางพารา	 มีสมบัติยึดติดบนผ้าได้ดี	 ยืดหยุ่น	 มีเนื้อสี	 ท�าให้

สามารถเพิ่มลักษณะพิเศษของการเพ้นท์เป็นแบบนูน-เรียบ	 มีหลายเฉดสี	 ใช้เพ้นท์ลวดลายบนผ้าส�าหรับท�า
ผลิตภัณฑ์	สามารถซักได้บ่อยครั้ง	สีไม่ตก	ไม่หลุด	และต้นทุนการผลิตต�่า

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
	 มหัศจรรย์สสีนัยางพารา	 สามารถใช้เพ้นท์ส�าหรบัท�าผลติภณัฑ์	 มสีมบตัยิดึตดิบนผ้าได้ด	ี ยดืหยุน่	 สามารถ 

ซักได้บ่อยครั้ง	สีไม่ตก	มีความทนทาน

การประยุกต์ใช้งาน 
	 สามารถใช้เพ้นท์ให้เกดิลวดลาย	 หรอืออกแบบงานศลิปะ	 เพือ่เกดิความสวยงาม	 ส�าหรบัท�าผลติภณัฑ์ตกแต่งบ้าน 

หรือของใช้	 เช่น	 ภาพวาด	 ผ้าม่าน	 ปลอกหมอนอิง	 ผ้าปูโต๊ะ	 ผ้ารองจาน	 ผ้ากันเปื้อน	 ผ้าพันคอ	 กระเป๋า	 
สมุดโน๊ต	เป็นต้น

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย 
	 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์งานเพ้นท์ผ้า	งานท�ามือ	หรือกลุ่มงานศิลปะ	ศิลปินวาดภาพ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย 
	 อุตสาหกรรมสีภาพวาด

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
	 อนุสิทธิบัตร	เรื่อง	สีเพ้นท์จากน�้ายางธรรมชาติ	เลขที่ค�าขอ	1903002164	วันที่ยื่นค�าขอ	23	สิงหาคม	2562

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
	 ผลิตภัณฑ์พร้อมถ่ายทอดเพื่อผลิตทางการค้า	 ผลิตได้ทุกเฉดสี	 รวมทั้งสีที่มีลักษณะเฉพาะ	 เช่น	 มีประกาย 

วิบวับ	เรืองแสง	สะท้อนแสง

ผลงานเด่น พันธมิตร
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ภาพวาดงานศิลปะ

มหัศจรรย์สีสันยางพารา	

ผลิตภัณฑ์ปลอกหมอนอิงผลิตภัณฑ์สมุดโน้ต
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ผลิตภัณฑ์ผ้ากันเปื้อน/กระเป๋า/ผ้าพันคอผลิตภัณฑ์ผ้ารองจาน/ผ้าปูโต๊ะ

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	
	 ดร.ศิริพร	ลาภเกียรติถาวร
	 โทรศัพท์		 :	 08	7927	7910			
	 Email	 :	 siriporn@tistr.or.th
	 มาลินี	ลี้กระจ่าง
	 โทรศัพท์		 :	 08	3166	4964			
	 Email	 :	 malinee@tistr.or.th
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เทคโนโลยีราคาเดียว

นักวิจัย  
	 ผศ.ภาณุพงศ์	จงชานสิทโธ
	 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เพือ่เป็นการประยกุต์ด้านการออกแบบเครือ่งประดบัรปูแบบร่วมสมยั	 จงึได้ผสมผสานระหว่างรปูแบบสมยัใหม่ 

กับรูปแบบดั้งเดิม	เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ก�าไลข้อมอื	เป็นเครือ่งประดบัรปูแบบร่วมสมยั	โดยผูอ้อกแบบได้แนวความคดิหรอืแรงบนัดาลใจ	(inspiration)	

จากพวงระย้าประดับเสื้อประจ�าเผ่าของชนเผ่าอิ้วเมี่ยน	 (Iu-Mien)	ซึ่งชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือตอนบน	
ออกแบบวงก�าไลเป็นแผ่นรอยหยักคล้ายกระบี่ของเทพอันศักดิ์สิทธิ์	ตามความเชื่อของชนเผ่า

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

ก�าไลชนเผ่า

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 อารีวัณย์	อรุณสิทธิ์
	 ส�านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	 โทรศัพท์	 :	 05	392	1444	ต่อ	1120,	08	1673	7929
	 Email	 :	 a_asset@rmutl.ac.th
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TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS
FOR INVESTMENT IN THE NEW NORMAL

วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพ่ือการลงทุน

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
65	ผลงาน
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ผลงานเด�น

เครื่องบ�าบัดและฆ่าเช้ือในอากาศภายในอาคาร
(Innovative Air Cleaner)

อินโนเวทีฟแอร์คลีนเนอร์	 (Innovative	 Air	 Cleaner)	 เป็นเครื่องบ�าบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคาร
ที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางไฟฟ้าสถิต	 (electrostatic	 technology)	 ที่ให้ประสิทธิภาพสูงถึง	 
99%	 ส�าหรบัฝุน่ในช่วงขนาด	 0.1-50	 ไมครอน	 สามารถก�าจัดกลิน่และเชือ้โรคบางชนดิในอากาศได้	 มกีารปลดปล่อย
โอโซน	 (O

3
)	 ต�่า	 ก�าจัดโอโซนด้วยเทคโนโลยี	 Ozone	 Trapper	 หรือ	 Ozone	 Absorber	 มีการบ�ารุงรักษา 

ต�่ากว่า	ออกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานในโรงพยาบาล	ครัวเรือน	ส�านักงานทั่วไป	และโรงเรียน

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
  ประสิทธิภาพสูงถึง	99%	ส�าหรับฝุ่นในช่วงขนาด	0.1-50	ไมครอน	
  สามารถก�าจัดกลิ่นและเชื้อโรคบางชนิดในอากาศได้
  ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะแผ่นกรองใช้แล้วหรือเส่ือมสภาพ	 หรือขยะติดเชื้อหากมีการใช้งานในโรงพยาบาล	 

	 ซึ่งท�าลายยากต้องใช้วิธีการเผาที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น
  ลดการน�าเข้าแผ่นกรองประสิทธิภาพสูงจากต่างประเทศ
  มีค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาต�่า	 (500	 บาท	 ต่อเครื่องต่อปี)	 เนื่องจากระบบไฟฟ้าสถิตสามารถถอดล้าง 

	 ท�าความสะอาดได้ง่าย

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ รายละเอียด
วิธีการบ�าบัด ไฟฟ้าสถิต
จ�านวนชั้นตัวกรองอากาศ 2	ชั้น
การก�าจัดอนุภาคฝุ่น ก�าจัดอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กกว่า	PM2.5
ประสิทธิภาพการก�าจัดฝุ่นและการฆ่าเชื้อ ไม่ต�่ากว่า	99	%	ที่เวลาน้อยกว่า	5	นาที
ขนาดห้องที่เหมาะสม 50	m2

ฆ่าเชื้อโรค มี
ตัวตั้งเวลาการใช้งาน มี
ตัวปรับความเร็วของพัดลม มี
มรีะบบป้องกนัไฟฟ้าด้านแรงสงูและมฉีนวนป้องกนัไฟฟ้าแรงสูง มี
Clean	Air	Delivery	Rate	(CADR) 196	ft3/min
การใช้พลังงาน 220	VAC	50	Hz	ไม่เกิน	100	W
ขนาดมิติ 40	cm	x	40	cm	x	50	cm
ราคา ต�่ากว่า	25,000	บาท

การประยุกต์ใช้งาน
	 บ�าบัดอากาศภายในอาคาร	 (indoor	 air	 cleaner)	 เช่น	 สถานที่ท�างาน	 โรงพยาบาลโดยเฉพาะห้อง 

ปลอดความเป็นพิษ	และที่พักอาศัย

ผลงานเด่น พันธมิตร
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กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
  โรงพยาบาลท้ังภาครัฐและภาคเอกชนกว่า	1,000	แห่ง	ที่ต้องการขยายหรือเพิ่มจ�านวนห้องปลอดเชื้อ 

	 หรือความเป็นพิษให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย	
  ประชาชนหรือผู้ป่วยกว่าแสนรายท่ีป่วยด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ	 โรคปอดอักเสบ	 และโรคทางเดิน 

	 หายใจอื่นๆ	เช่น	โรคภูมิแพ้	โรคหอบหืด

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
	 ผู้ประกอบการระดับเล็กและระดับกลางและวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องมือด้านชีวอนามัย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
	 อนุสิทธิบัตร	เรื่อง	“เครื่องบ�าบัดอากาศภายในอาคารโดยเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต”
	 เลขที่ค�าขอ	1303000673	วันที่ยื่นค�าขอ	20	มิถุนายน	2556

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 ระดับ	Pilot	หรือระดับ		Industrial

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
	 รศ.ดร.พานิช		อินต๊ะ
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	 โทรศัพท์มือถือ		 :	 08	9755	1985	
	 Email	 :	 panich.intra@rmutl.ac.th
	 กุลภัทร์	เฉลิมงาม	
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.	
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	7000	ต่อ	1617
	 Email		 :	 kullapat.cha@nstda.or.th
	 ศูนย์ลงทุน
	 ฝ่ายบริการทางกา	รเงินเพื่อนวัตกรรม	สวทช.
	 โทรศัพท์		 :	 02	564	7000	ต่อ	1340
	 Email	 :	 ifs-nic@nstda.or.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

เซโนสเฟียร์จากเถ้าลอย
(Cenospheres Separation from Fly ash)

นักวิจัย  
	 ดร.ศรชล	โยริยะ	และ	ภัทรธิชา	เทพศรี
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803002239	ยื่นค�าขอวันที่	28	กันยายน	2561
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	11334
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เถ้าถ่านหิน	 (coal	 ash)	 เป็นวัตถุพลอยได้	 (by	 product)	 ที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ด้วยการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้	 แบ่งออกเป็นเถ้าลอยประมาณ	 80%	 (Fly	 ash)	 และเถ้า 
หนัก	20%	 (Bottom	ash)	 ในเถ้าลอยมีวัสดุที่มีมูลค่าผสมอยู่	 คือ	“เซโนสเฟียร์”	 (cenospheres)	ซึ่งเป็น
วัตถุอนินทรีย์อนุภาคกลมกลวง	 มีน�้าหนักเบา	 ความหนาแน่นต�่า	 มีสมบัติเด่น	 คือ	 เป็นฉนวนกันความร้อน	
ทนทานต่อสารเคม	ี ทนต่อแรงอดัสงู	 ดดูซมึน�า้น้อย	 และไหลร่วนตัวดี	 ถูกน�าไปใช้งานอย่างแพร่หลายในภาค
อุตสาหกรรม	 เช่น	 อุตสาหกรรยานยนต์ใช้เป็นส่วนประกอบของปูนอุดรอยรั่วที่ตัวถังรถยนต์	 อุตสาหกรรม
สิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วัสดุมุงหลังคา	 ปูนฉาบผนังและปูนซีเมนต์	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการใช้ประโยชน์สูงสุดของวัสดุและการสร้างมูลค่าเพ่ิมของวัตถุพลอยได้จาก
กระบวนการเผาไหม้ถ่านหนิ	 จงึสนบัสนนุให้เกดิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่เพิม่คณุค่าของวตัถพุลอยได้ 

จากกระบวนการผลติไฟฟ้า	และเพือ่ตอบสนองต่อการขยายตวัของอตุสาหกรรมทีใ่ช้เซโนสเฟียร์อย่างแพร่หลาย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  แบบกระบวนการและสูตรการคัดแยกเซโนสเฟียร์ชนิดความหนาแน่นต�่าจากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าถ่านหิน
  เทคโนโลยีการลดแคลเซียมบนเซโนสเฟียร์ชนิดความหนาแน่นต�่าที่คัดแยกด้วยกระบวนการแบบเปียก
  เทคโนโลยกีารคดัแยกเถ้าลอย	 (วสัดผุงทีม่ช่ีวงขนาดอนภุาคกว้าง	 ระหว่าง	 <10-350	 ไมครอน)	 ด้วยระบบลม 

	 ก�าลังผลิตระดับภาคสนาม
  สูตรขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพและคุณสมบัติเซโนสเฟียร์และเถ้าลอย 

	 โรงไฟฟ้าถ่านหิน
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1618
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th

Coal	mine Thermal	power	plant Fly	ash	 Cenospheres
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เทคโนโลยีราคาเดียว

การสอบเทียบสายเทปมาตรฐานและเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ 
(Measuring tape standard and laser distance meter calibration)

นักวิจัย  
	 ดร.วันชัย	ชินชูศักดิ์	นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ
	 กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์	กลุ่มสอบเทียบเครื่องวัด	2	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาเครื่องสอบเทียบสายเทปวัดระยะมาตรฐาน	 (Measuring	 tape	 

calibration	 system)	 เป็นเครื่องแรกของประเทศไทย	 ส�าหรับสอบเทียบสายเทปวัดระยะมาตรฐาน	 
ตามมาตรฐาน	 OIML-35/2007	 ช่วงการวัด	 0	 ถึง	 20	 m	 ด้วยค่าความไม่แน่นอน	 0.20	 mm	 ที่ระดับ 

ความเช่ือมั่นประมาณ	 95%	 และนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเครื่องมือนี้เพื่อสอบเทียบเครื่องวัดระยะ 

ด้วยเลเซอร์	 (Laser	 distance	 meter)	 แบบพกพาช่วงการวัด	 0	 ถึง	 200	 m	 ด้วยค่าความไม่แน่นอน	 
1.0	mm	ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ	95%

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เพื่อให้การสอบกลับมาตรฐานของสายเทปวัดมาตรฐาน	และเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ของประเทศไทยเป็น

ไปตามมาตรฐานสากล

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.วันชัย	ชินชูศักดิ์
	 กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์	กลุ่มสอบเทียบเครื่องวัด	2
	 โทรศัพท์	 :	 02	201	7317,	08	9797	1357
	 Email	 :	 wanchai@dss.go.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

กาแฟสดจรยุทธ์

นักวิจัย  
	 จ�ารัส	พานเพียรศิลป์
	 บริษัท	เจ	อาร์	แอล	สยาม	จ�ากัด	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 14/164	ถนนปู่เจ้าสมิงพราย	ต�าบลส�าโรงกลาง	อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างเครื่องชงกาแฟสดแบบแก๊ส	 LPG	 เป็นพลังงานหลัก	 ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า

ควบคุมการท�างานของเครื่องชงกาแฟสด	 ที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์	 ขนาด	 200	 วัตต์	 ซ่ึงน�ามาติดตั้ง 
บนรถสามล้อไฟฟ้า	 ใช้ระบบการท�าความร้อนแบบ	Gas	burner	 ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า	150	วัตต์	ติดตั้งได้ทุกที่	 
แม้เป็นพื้นท่ีท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง	 สามารถย้ายสถานที่ได้ตลอดเวลา	 เปรียบเทียบเป็นต้นทุนด้านพลังงาน 

ในการท�าความร้อนเมื่อเทียบกับเครื่องชงกาแฟในระบบไฟฟ้ามาตรฐานเดียวกันที่	 5,000	 วัตต์	 พบว่า	 
เครื่องชงกาแฟสดระบบไฮบริด	 ใช้พลังงานจาก	 LPG	 0.5	 กิโลกรัม	 ต่อ	 8	 ชั่วโมง	 คิดเป็นราคาพลังงาน 

เท่ากับ	 11	 บาท	 ส่วนเครื่องชงกาแฟสดระบบไฟฟ้า	 ใช้ไฟฟ้าเท่ากับ	 120	 บาทต่อ	 8	 ชั่วโมง	 (1	 วัน)	 
(ค่าไฟฟ้าเท่ากับ	15	บาท	ต่อชั่วโมง)

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 จ�ารัส	พานเพียรศิลป์
	 บริษัท	เจ	อาร์	แอล	สยาม	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 08	1642	5140
	 Email	 :	 jrgear15@hotmail.com
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง

นักวิจัย  
	 สมนึก	วันละ
	 วิทยาลัยเทคนิคแพร่	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 วิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าของสับปะรด	 ได้แก่	 การแปรรูปโดยใช้หลักการถนอมอาหาร

ด้วยวิธีการกวน	 เดิมกลุ่มใช้วิธีการกวนโดยใช้กระทะคนด้วยไม้พาย	 ในกระบวนการกวนสับปะรดต้องใช้ 
คนคอยเฝ้าระวังและคนอยู่ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้ติดกระทะ	 ยิ่งพอสับปะรดที่กวนใกล้งวดจะมี 
ความหนดืเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	 จนต้องใช้วธิช่ีวยกนักวนมากกว่า	 1	 คน	 ในกระบวนการนีห้ากมเีครือ่งจกัรคอยทุน่แรง	 
ก็จะสามารถอ�านวยความสะดวกในการกระบวนการถนอมอาหารด้วยวธิกีารกวนได้	 ทางกลุ่มจึงมคีวามต้องการ
เครื่องกวนสับปะรด	เพื่อช่วยทุ่นแรงในกระบวนการกวนอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่งโดยใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจ	ี

ควบคมุการท�างานด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์	 สามารถผลิตสับปะรดกวนได้อย่างต่อเนือ่งคร้ังละ	 20	 กโิลกรมั 

ต่อรอบการผลิต	ต่อเวลาประมาณ	2	ชั่วโมง
	 1)	 ตัวเครื่องส่วนท่ีสัมผัสกับเนื้อสับปะรดโดยตรงท�าจากโลหะ	 สแตนเลส	 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ 

	 กระทะส�าหรับรองรับการกวนเท่ากับ	60	เซนติเมตร	ความสูงรวมฐาน	65	เซนติเมตร
	 2)	 ก้านใบพายโลหะสแตนเลส	 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	 4.5	 เซนติเมตร	 ยาว	 70	 เซนติเมตร	 ช่วงใบพาย 

	 ด้านล่างท�าจากวัสดุเทฟร่อนผสมไม้เนื้อแข็งขึ้นรูปตามสัดส่วนของก้นกระทะด้านล่าง
	 3)	 ชุดมูเล่และเฟืองทดเนื่องจากกระบวนการกวนมีความหนืดของเนื้อสับปะรดจึงก�าหนดให้มีเฟือง 

	 ทดรอบมอเตอร์
	 4)	 ชุดกล่องควบคุมการท�างานของเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง
	 5)	 ชุดเตาแก๊สความร้อน	ท�าหน้าที่ผลิตความร้อนหลักส�าหรับการกวน
	 6)	 ฐานล้อเลื่อนออกแบบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายผู้ใช้งานสามารถดันและเลื่อนไปใน 

	 ต�าแหน่งที่ต้องการในพื้นระนาบผิวเรียบไม่ต่างระดับ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 สมนึก	วันละ
	 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
	 โทรศัพท์	 :	 08	1034	2121
	 Email	 :	 wsomnerk@gmail.com
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เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้ง

นักวิจัย  
	 ดร.ธวัชไชย	ลิ้มสุวรรณ
	 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ลักษณะของเครื่องที่มีอยู่ดังกล่าวซึ่งเป็นเครื่องที่มีขนาดพอเหมาะกับการท�าธุรกิจในลักษณะครัวเรือนหรือ

วิสาหกิจชุมชน	 จะเห็นว่าแม้สามารถกะเทาะเปลือกได้ด้วยเครื่องแต่ยังไม่สามารถคัดแยกขนาดซ่ึงต้องใช้ 
แรงงานคนในการคัดแยก	 ท�าให้ต้องเสียเวลาค่อนข้างมากและหากเป็นการผลิตในปริมาณที่มาก	 เกษตรกร
จ�าเป็นต้องจ้างคนในจ�านวนทีม่ากขึน้ด้วย	 นัน่หมายถงึต้นทนุในการผลิตย่อมสูงตามไปด้วย	 ส่งผลให้ก�าไรกล็ดลง
ตามส่วน	 นอกจากนั้นการใช้แรงงานคนการคัดเลือกก็ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ	 100%	 เนื่องจากใช้สายตา 
ในการคัดแยก	 แม้ปัจจุบันจะมีการผลิตเครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้ง	 ก็เป็นเพียงการกะเทาะเปลือก
แล้วแยกตัวกุ้งแห้งกับเปลือกออกเท่านั้นไม่ได้คัดแยกขนาดกุ้งแห้งให้มีขนาดตามความต้องการของตลาด
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์	 นอกจากนั้นราคาก็สูงมากโดยจากการตรวจสอบราคาเครื่องกะเทาะและ 

คดัแยกเปลอืกกุง้ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก	 ราคาจ�าหน่ายเริม่ต้นอยูท่ี	่ 180,000	 บาท/เครือ่ง
ซึ่งเป็นราคาค่อนข้างสูงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการรายย่อยคงไม่สามารถลงทุนได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 จากการส�ารวจข้อมลูเครือ่งกะเทาะเปลอืกและคดัแยกขนาดกุง้แห้งทีผู้่วจัิยจะด�าเนนิการพัฒนา	 มคีวามแตกต่าง

จากเครือ่งทีเ่กษตรกรใช้ในปัจจบุนั	 คอื	 เกษตรกรจะใช้เครือ่งทีก่ะเทาะเปลอืกกุง้แห้งเพยีงอย่างเดยีว	 ส�าหรบั
เครือ่งทีโ่ครงการให้การสนับสนุนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกกเ็ป็นเครือ่งทีก่ะเทาะเปลอืก
และแยกเปลือกออกจากตัวกุ้ง	 ไม่ได้คัดแยกขนาดกุ้งแห้ง	 ส�าหรับเครื่องที่จะพัฒนาสามารถกะเทาะเปลือก
กุ้งแห้ง	แยกเปลือกออกจากตัวกุ้งและมีกระบวนการคัดแยกขนาดของกุ้งแห้งได้ถึง	3	ขนาด	และเป็นเครื่องที่
มีขนาดและก�าลังการผลิตท่ีเหมาะกับความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 รวมทั้งราคาในเชิงพาณิชย์ 
ก็อยู่ที่ประมาณ	50,000	บาท/เครื่อง	ซึ่งเป็นราคาต้นทุนที่กลุ่มสามารถลงทุนได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.ธวัชไชย	ลิ้มสุวรรณ
	 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
	 โทรศัพท์	 :	 08	3506	4479
	 Email	 :	 thawat_tu@hotmail.com

ถังกระเทาะเปลือกกุ้งแห้ง

ชุดดูดและกักเก็บ
เศษเปลือกกุ้งแห้ง

ชุด	Feed	กุ้งแห้ง ถาดรองรับกุ้งแห้ง

Control	Box	แบบ
Auto	และ	Manual

ตะแกรงคัดแยก
ขนาดกุ้งแห้ง
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เครื่องขึ้นรูปช้ินงานสามมิติประสิทธิภาพสูง
ด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

นักวิจัย  
	 ธวัชชัย	อาทรกิจ
	 บริษัท	บางกอก	บลูโอเชี่ยน	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เพือ่พฒันาเครือ่งขึน้รปูชิน้งานสามมติปิระสิทธภิาพสูง	 ด้วยวสัดุกึง่เหลวควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์	 เพ่ือพัฒนา 

การผลิตชิ้นงานให้มีความทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 สามารถขึ้นรูปชิ้นงานด้วยของเหลวได้	 สามารถขึ้นรูปชิ้นงานละเอียดถึง	 1	 มม.	 สามารถขึ้นรูปได้เร็วกว่า 

วิธีดั้งเดิม	สามารถขึ้นรูปได้ต่อเนื่องมากกว่า	12	ชั่วโมง
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ธวัชชัย	อาทรกิจ
	 บริษัท	บางกอก	บลูโอเชี่ยน	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 08	1733	7263
	 Email	 :	 thaibbocean@gmail.com
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เครื่องจ�าลองขับรถบัสโดยสาร

นักวิจัย  
	 อนุชิต	นาคกล่อม
	 บริษัท	เซ็นเซอร์นิกส์	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การพัฒนาหลกัสตูรการฝึกหดัและทดสอบพนกังานขบัรถให้มคีวามปลอดภยั	 ทนัสมยั	 ลดความเสีย่งต่ออบุตัเิหตุ

และประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกขับรถบนถนนจริง	 โดยในบทเรียนบททดสอบนั้นต้องขับรถบนเส้นทางที่มี
ลักษณะจะเกิดอันตราย	ฝึกขับรถทางไกลใช้ความเร็วสูง	ทดสอบความเมื่อยล้า	และการเกิดอุบัติเหตุ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องจ�าลองขับฯ	ช่วยให้มีความปลอดภัย	ประหยัด	และสามารถฝึกซ�้าๆ	จนเกิดความช�านาญได้ด้วย 

เครื่องจ�าลองขับฯ	 ที่สามารถสร้างแรงเคลื่อนไหวเสมือนจริงได้นั้นมีราคาสูง	 ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ 

การศึกษาเบ้ืองต้นพบว่า	 ในปัจจุบันในประเทศไทยมีอุปกรณ์แมคคาโทรนิกส์ต่างๆ	 ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น 

สามารถใช้สร้างระบบแรงเคลือ่นไหวได้	 ประกอบกบัซอฟท์แวร์ประเภทจ�าลองขบัรถนัน้มใีห้เลอืกใช้หลายชนดิ
และมีจ�าหน่ายอยูแ่ล้วในราคาย่อมเยาว์	 เพือ่ทราบองค์ความรูท้ีใ่ช้บรูณาการชิน้ส่วนแมคคาโทรนกิส์ทีผ่ลติได้ 

ในประเทศ	 ให้ใช้ได้กับซอฟท์แวร์ดังกล่าว	 ทางหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องจึงเห็นความจ�าเป็นที่ต้องมี
เครือ่งจ�าลองขับรถบัสโดยสารไว้ใช้งาน	 เช่น	 บขส.	 SCG	 Logistics	 กรมการขนส่งทางบกและบรษิทัโลจสิตกิส์ 

ที่ด�าเนินการงานขนย้าย	รวบรวมกระจายสินค้า	บริการ	และข้อมูลข่าว
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 อนุชิต	นาคกล่อม
	 บริษัท	เซ็นเซอร์นิกส์	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 06	2425	4654
	 Email	 :	 anuchit@sensornic.com
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เครื่องซีลถุงแบบต่อเนื่อง

นักวิจัย  
	 เอกรัฐ	ชะยวีรสกล
	 บริษัท	ไชย	แมชชีนเนอร์รี่	ซัพพลาย	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีการวางขายในท้องตลาดโดยท่ัวไปส่วนใหญ่เป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถุงและ 

ท�าการซีลปากถุงเพื่อความสะอาดและเป็นมาตรฐานของการบรรจุหีบห่อ	 ซึ่งเนื่องจากความต้องการสินค้า 
ในตลาดมีมาก	 ดังนั้นในการตอบสนองความต้องการโดยการผลิตให้รวดเร็ว	 และได้มาตราฐานจึงเป็น
ประเด็นส�าคัญของสถานประกอบการที่ผลิตสินค้าออกวางขายทันความต้องการประกอบกับ	 ขบวนการซีล
ปากถุงบรรจุผลิตภัณฑ์	ต้องอาศัย	แรงงานคนท�างานและเครื่องซีลในการท�างาน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องมีคุณภาพในการซีลสูง	 รวดเร็ว	 แม่นย�า	 และสามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง	 ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท	 

ไชย	 แมชชีนเนอร์รี่	 ซัพพลาย	 จ�ากัด	 จึงต้องการผลิตเครื่องซีล	 แบบต่อเนื่อง	 โดยใช้แบรนด์	 คนไทย	 ชื่อ	 
“ไชยโย”	CHAYO	เพื่อให้ป็นการซีลถุงที่ใช้บรรจุภัณฑ์	ออกมาให้ได้มีประสิทธิ์ภาพ	และรวดเร็ว	มากยิ่งขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 เอกรัฐ	ชะยวีรสกล
	 บริษัท	ไชย	แมชชีนเนอร์รี่	ซัพพลาย	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 08	6369	6765
	 Email	 :	 ekarat@chaimachine.co.th
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เครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตัง้ บรรจุโดยโรบอท 2 แกน

นักวิจัย  
	 เอกรัฐ	ชะยวีรสกล
	 บริษัท	ไชย	แมชชีนเนอร์รี่	ซัพพลาย	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เนือ่งจากลกูค้าของทาง	บรษิทั	 ไชย	แมชชนีเนอร์ร่ี	 ซัพพลาย	จ�ากดั	มคีวามต้องการเพ่ิมประสิทธผิล	 ในสาย 

บรรจหุบีห่อให้มคีวามรวดเรว็	 มคีณุภาพ	 และส่งสินค้าให้ตรงตามก�าหนด	 รวมไปถงึขาดแคลนแรงงานในหลายๆ	 
บริษัทจึงเริ่มมีนโยบายน�าเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้งานอย่างแพร่หลาย	 ซึ่งทางบริษัท	 ไชย	 แมชชีนเนอร์รี่	 
ซัพพลาย	จ�ากัด	 ได้เล็งเห็นแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าว่า	จะต้องมีการน�าเข้าเครื่องจักรประเภทบรรจหุบีห่อ	
ทาง	 บริษัท	 ไชย	 แมชชีนเนอร์รี่	 ซัพพลาย	 จ�ากัด	 ได้มีแนวคิดออกแบบและผลิตเครื่องจักรประเภทนี้ให้กับ 

ลูกค้าภายในประเทศ	และในกลุ่มประเทศ	AEC	โดยใช้แบรนด์คนไทยชื่อ	ไชโย	(CHAIYO)
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องบรรจุหีบห่อ	 แนวตั้ง	 บรรจุโดย	 โรบอท	 2	 แกนลงในกล่องลูกฟูกมีประสิทธิภาพ	 คุณภาพ	 รวดเร็ว

แม่นย�า	 สามารถปรับใช้ในงานบรรจุได้หลายรูปแบบ	 รูปทรง	 ง่ายต่อการบ�ารุ่งรักษา	และทดแทนการน�าเข้า
เครื่องจักรจากต่างประเทศที่มีราคาสูง

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 เอกรัฐ	ชะยวีรสกล
	 บริษัท	ไชย	แมชชีนเนอร์รี่	ซัพพลาย	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 08	6369	6765
	 Email	 :	 ekarat@chaimachine.co.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

เครื่องปอกเปลือกสับปะรด

นักวิจัย  
	 โสภณ	ชัยธัมมาวุธ
	 บริษัท	พี.วี.ที.	ฟู้ดส์	อินดัสทรีส์	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการปอกเปลือกสัปปะรด	 ต้นทุนการผลิตที่สูง	 ผลิตสัปปะรดกระป๋องที่มี

มาตรฐานสากลในรูปแบบของเครื่องจักรกลในการผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 พัฒนาผลิตเครื่องปอกเปลือกสับปะรดที่สามารถท�าการปอกเปลือกสับปะรดได้กับทุกขนาดของสัปปะรด

โดยใช้ระบบ	 Automation	 เข้ามาช่วยในการท�างานกล่าวคือ	 การน�ากระบวนการคัดขนาดเข้ามารวมด้วย
กบัเครือ่งปอกเปลอืกฯ	 และจะพฒันาให้เครือ่งปอกเปลอืกฯ	 ดงักล่าวมรีปูแบบทีเ่ป็นมาตรฐานตามมาตรฐานสากล
ในรปูแบบของเครือ่งจกัรกลในการผลติอาหารทีถ่กูต้องสขุลกัษณะออกจ�าหน่ายในเชงิพาณชิย์	 โดยต้องการพฒันา
เครื่องปอกเปลือกสับปะรดดังกล่าวให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งานกับตลาดงานบรรจุกระป๋องของ
ประเทศไทย	 ทัง้นีบ้รษิทัฯ	 ต้องการพฒันาให้เคร่ืองปอกเปลือกสับปะรดดังกล่าวมคีวามแขง็แรง	 กะทดัรัด	 และ
สวยงาม	ตลอดจนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 โสภณ	ชัยธัมมาวุธ
	 บริษัท	พี.วี.ที.	ฟู้ดส์	อินดัสทรีส์	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 03	8209	372
 Email	 :	 Soponpp@gmail.com
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

เครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ

นักวิจัย  
	 ดร.สมสิทธิ์	มูลสถาน
	 บริษัท	โคโค	อินโนเวชั่น	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 น�า้และเนือ้มะพร้าวมปีระโยชน์มาก	 ทัง้มปีระโยชน์ต่อร่างกาย	 และยงัเป็นส่วนประกอบในอาหารไทยท้ังคาว

และหวานมากมาย	 แต่มะพร้าวมีเปลือกแข็ง	 การรับประทานน�้าและเนื้อมะพร้าวเป็นเรื่องที่ค่อนข้างล�าบาก	 
การผ่ามะพร้าวต้องอาศยัแรงงานคนเป็นส�าคญั	 โดยใช้มดีปาดเปลอืกมะพร้าว	 และใช้อกีมอืหนึง่ถอืผลมะพร้าว	 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การปอกมะพร้าวให้ได้รปูร่างสวยงามตามแบบทีเ่หน็ในท้องตลาด	 ต้องอาศยัความช�านาญ
เป็นพิเศษ	 ดังนั้นการด�าเนินธุรกิจการค้าขายมะพร้าวจึงจ�ากัดอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซ่ึงมีก�าลังทรัพย์
ในการจัดจ้างและประดิษฐ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการปอกเปลือกมะพร้าว
โอกาสทางธุรกิจจึงมีน้อย	 ภาคธุรกิจซึ่งเป็นอุปสงค์มีก�าจัด	 การผลิตมะพร้าวในภาคการเกษตรจึงลดลงด้วย	
ไม่แน่ว่าในอนาคตประเทศไทยอาจต้องสั่งซื้อมะพร้าวจากต่างประเทศเพื่อน�าเข้ามาประกอบอาหารไทย	
การท�าให้การบริโภคมะพร้าวเป็นเรื่องง่ายขึ้น	และ	SME	มีเครื่องมือช่วยให้ท�าธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าวเป็น
เรื่องง่ายและใช้ต้นทุนน้อย	ย่อมท�าให้อุปสงค์มากขึ้น	การผลิตในภาคการเกษตรก็ย่อมมากขึ้นตามไปด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องปอกมะพร้าวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือขนาดเล็กอาจมองว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะน�าไปโยงถึง 

เรือ่งการพฒันาและความยัง่ยนืของการปลกูมะพร้าวของประเทศไทย	 แต่อย่างไรกต็ามโครงการนีม้คีวามเชือ่มัน่ว่า 
การท�าให้การปอกเปลือกมะพร้าวเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น	 ซ่ึงใครก็สามารถท�าได้เป็นฐานส�าคัญในการกระจาย
ความต้องการมะพร้าวไปท่ัวประเทศและสร้างความมั่นคง	 ยั่งยืน	 ให้กับภาคการเกษตรในการผลิตเครื่อง
ปอกเปลือกมะพร้าวนี้ใช้วัสดุที่ผลิตและหาได้ในประเทศ	100%

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.สมสิทธิ์	มูลสถาน
	 บริษัท	โคโค	อินโนเวชั่น	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 08	1441	4831
	 Email	 :	 somsittherm@hotmail.com
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

เครื่องผลิตสับปะรดผง

นักวิจัย  
	 สมนึก	วันละ
	 วิทยาลัยเทคนิคแพร่	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กลุ่มเกษตรสหกรณ์บ้านเสด็จ	 จังหวัด	 ล�าปางเป็นแหล่งเพาะปลูกสับปะรดที่ส�าคัญจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ	

เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศบริเวณนี้มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา	 จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรด
กลุ่มเกษตรกรมักพบกับปัญหาผลผลิตออกพร้อมกันมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี	 ซ่ึงมีปริมาณ 

มากกว่า	 1.5	 ตนัต่อปี	 จากการศกึษาฐานข้อมลูของส�านกังานเกษตร	 จงัหวดั	 ล�าปาง	 พบการปลกูพชืชนดินี้ 
มีอยู่หลายอ�าเภอและเกษตรกรต�าบลบ้านเสด็จ	 เป็นอีกพื้นที่ปลูกสับปะรดที่ส�าคัญ	 ส่วนใหญ่สายพันธุ ์
ที่นิยมปลูก	 คือสับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวีย	 ซึ่งคุณสมบัติของสับปะรดชนิดนี้	 คือ	 ปลูกง่าย	 โตไว 
มีความฉ�่าน�้าสูง	 แต่มีจุดด้อยของสับปะรดสายพันธุ ์ชนิดนี้	 คือ	 ผลิตผลเก็บไว้ได้ไม่นาน	 นอกจากนี้ 
เกษตรกรยังเจอปัญหาผลผลิตสับปะรดเกิดโพรงในผลสุก	 โรงงานจึงไม่สามารถรับซื้อได้	 ซึ่งไม่ตรงกับ
คุณสมบัติที่ก�าหนดไว้	 หากน�าไปแปรรูปเป็นผลไม้กระป๋องก็จะล้นบรรจุภัณฑ์	 เนื่องจากเนื้อไม่แน่น	 หรือ 

ชาวบ้านเรียกว่าโพรงน่ันเอง	 นอกจากนี้ผลที่แก่สุกเต็มที่จะมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ	 4-5	 วัน	 
ซึ่งในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยว	เกษตรกรมักพบกับปัญหาจากการเน่าเสีย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ทางผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะสร้างเครื่องผลิตสับปะรดผง	 เพื่อใช้ส�าหรับการแปรรูปน�้าสับปะรดให้เป็นผง

สบัปะรด	 ซึง่จะสามารถช่วยเพิม่มลูค่าของสับปะรดให้มค่ีาทีสู่งขึน้	 เนือ่งจากสับปะรดทีผ่่านกระบวนแปรรูปนี้
จะสามารถเก็บไว้ได้นานนับปีซึ่ง	 จะมีความสะดวกในระบบการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายและตรงตาม
ความต้องการของตลาด

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 สมนึก	วันละ
	 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
	 โทรศัพท์	 :	 08	1034	2121	 	
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

เครื่องผลิตหม่อนหยี

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.สิทธิบูรณ์	ศิริอัครพรชัย
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ขบเคีย้ว	ทีเ่รยีกว่า	 “หม่อนหย”ี	 ได้รบัการคดัสรรให้เป็นสนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์	 (OTOP)	 ในระดบั	 4	 ดาว	 

เม่ือปี	 พ.ศ.	 2559	 เป็นท่ีนิยมบริโภค	 มีการส่งผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายตามร้านค้า	 ห้างสรรพสินค้าทั้งในและ 

ต่างจงัหวดั	ในลกัษณะหม่อนหยซีองๆ	ละ	50	กรมั	ราคา	35	บาท	ปัจจบุนัมยีอดการผลติประมาณ	750	กก./เดอืน	
(3	 กก./ชม.)	 ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด	 ทางกลุ่มฯ	 มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดการผลิตให้ได้ปีละ
ประมาณ	 900	 กก./เดือน	 แต่ก็ยังพบอุปสรรคในกระบวนการผลิตที่ยังต้องใช้ขั้นตอนมาก	 และเครื่องจักรที่
ท�าหน้าที่ปั้นยังมีประสิทธิภาพต�่า	ท�างานได้ช้าและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	เนื่องจากยังต้องใช้ 
แรงงานคนท�างานรวมกับเครื่องจักรในต�าแหน่งและจังหวะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	 อีกทั้งยังเกิด
การติดขัดของหม่อนกวนระหว่างกระบวนการปั้นโดยเครื่องจักรบ่อยครั้ง	 ท�าให้เกิดขั้นตอนที่ยุ่งยากและ 

สิ้นเปลืองเวลา	 ขาดความต่อเนื่องและเบ็ดเสร็จในกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถสร้างปริมาณการผลิตได้
เพียงพอแก่ความต้องการของตลาดได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ครือ่งผลติหม่อนหย	ีทีท่�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพโดยมอีตัราการผลติไม่น้อยกว่า	5	กก./ชม.	และมคีณุภาพ

สะอาด	ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผศ.ดร.สิทธิบูรณ์	ศิริอัครพรชัย
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน
	 โทรศัพท์	 :	 08	171	69072
	 Email	 :	 boontisit@hotmail.com
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เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุก

นักวิจัย  
	 ผศ.พนม	อินทฤทธิ์
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กระบวนการแยกเนือ้ตาลจากผลตาลโตนดสกุ	 ใช้เครือ่งมอืแบบดัง้เดมิ	 น�าผลตาลโตนดสกุแยกออกเป็นส่วนๆ	 

น�ามาถูไปมาบนตะแกรงท่ีมีรูขนาดเล็ก	 จนเนื้อแป้งสีเหลืองที่เกาะผลเล็ดลอดลงรูของตะแกรงไหลลงสู่ 
ภาชนะรองรับ	ต้องใช้แรงงานคน	ท�าให้เกิดความล่าช้า	ผลิตไม่ทันต่อความต้องการของตลาด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 แยกเนื้อตาลจากผลตาลโตนดสุก	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผศ.พนม	อินทฤทธิ์
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่
	 โทรศัพท์	 :	 08	1893	8430
	 Email	 :	 panom_in@hotmail.com
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เครื่องรีดครอบข้างแผ่นหลังคาเหล็ก

นักวิจัย  
	 วศกร	ตรีเดช
	 บริษัท	ฟีท	อินโนเวชั่น	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เครื่องรีดครอบข้างทั่่วๆ	 ไปตามท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง	 แต่เครื่องรีดครอบข้างที่ท�าการออกแบบนั้น 

มรีาคาถกูกว่า	และเครือ่งรดีครอบทีท่�าการออกแบบและสร้างนัน้มข้ัีนตอนการท�างานท่ีใช้งานง่าย	ไม่ซับซ้อน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ใช้อุณหภูมิน้อยในการขึ้นรูปประมาณ	20-25	องศาเซลเซียส
  มีความสวยที่ผิว	เรียบ	สะอาด	และเงางามของชิ้นงาน
  ชิ้นงานที่ได้มีขนาดที่เที่ยงตรง	และแน่นอนดีมาก
  ได้ความแข็งแรง	และแข็งมากขึ้นกว่าเดิม
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วศกร	ตรีเดช
	 บริษัท	ฟีท	อินโนเวชั่น	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 08	1974	5248
	 Email	 :	 wasatr@kku.ac.th



174

เทคโนโลยีต�อรองราคา

เครื่องล้างขวด

นักวิจัย  
	 เซ็นต์	หอมสุ่น
	 ห้างหุ้นส่วน	ยูไนเต็ดอินโนเวทีฟดีเวลลอปเปอร์	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เพื่อลดแรงงานในการล้างขวด	เป็นการลดต้นทุนการผลิต	และเพื่อเพิ่มก�าลังการล้างขวดให้มากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ก�าลังการผลิต	50,000	ขวดต่อวัน	(8	ชั่วโมง)
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 เซ็นต์	หอมสุ่น
	 ห้างหุ้นส่วน	ยูไนเต็ดอินโนเวทีฟดีเวลลอปเปอร์	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 08	0393	6282
	 Email	 :	 sent999@hotmail.com
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เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน�้า

นักวิจัย  
	 สัจกร	ทองมีเพชร
	 วิทยาลัยการอาชีพไชยา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 จากการทดลองล้างไข่เค็มจ�านวน	 300	 ฟอง	 โดยใช้แรงงานคนจ�านวน	 1	 คน	 ที่มีความช�านาญจะต้องใช้น�้า 

โดยประมาณ	90	ลติร	ใช้เวลาล้างไข่เคม็	1	ชัว่โมง	20	นาท	ีแต่ละวนัจะมไีข่แตกร้าวเนือ่งจากขัน้ตอนการล้าง
โดยเฉลีย่ไม่เกนิร้อยละ	 5	 ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักระบวนการพอกดินอาจท�าให้ไข่มกีารแตกร้าวมาก่อนแล้ว	 และไข่ 

ทีแ่ตกในกระบวนการล้างกย็งัสามารถน�ามาแปรรูปเป็นอาหารได้อกี	 จากการสังเกตพบว่าน�า้ทีน่�ามาล้างไข่เคม็ 

เกดิการสญูเปล่าในกระบวนการล้างจ�านวนมาก	 อกีท้ังผู้ท่ีท�าหน้าท่ีล้างไข่เคม็จะต้องนัง่และใช้มอืสัมผัสกบัน�า้
อยู่ตลอดเวลาเป็นเวลานานซึ่งมีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในระยะยาวตามมาอีกด้วย	 ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างการล้างท�าความสะอาดไข่เค็ม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 จากความเป็นมาและปัญหาดงักล่าว	 ผูว้จิยัจึงได้สร้างเคร่ืองล้างไข่เคม็ระบบรีไซเคลิน�า้	 เพ่ือน�ามาใช้ล้างไข่เคม็ 

ทดแทนแรงงานคน	 เป็นการลดปริมาณการใช้น�้า	 ลดเวลาในการล้างไข่เค็ม	 ช่วยอ�านวยความสะดวกให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจ	 ผลิต	 แปรรูป	 และจ�าหน่ายไข่เค็ม	 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้ให้กับ 

ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 สัจกร	ทองมีเพชร
	 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
	 โทรศัพท์	 :	 09	2370	7052
	 Email	 :	 Sajjakorn_t@hotmail.com
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เครื่องล้างถังน�้าดื่มขนาด 20 ลิตร

นักวิจัย  
	 เซ็นต์	หอมสุ่น
	 ห้างหุ้นส่วน	ยูไนเต็ดอินโนเวทีฟดีเวลลอปเปอร์	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เพือ่ลดแรงงานในการล้างถงัน�า้ดืม่	 20	 ลติร	 เป็นการลดต้นทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพก�าลังการล้างถังน�า้ดืม่	 

20	ลิตร	ให้มากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 สามารถล้างถงัน�า้ดืม่	 20	 ลติร	 ได้ทกุส่วนของถงัน�า้ทัง้ภายใน	 ภายนอกก้นถงัน�า้และเกลียวถงัน�า้	 ก�าลังการผลติ	

3,000	ถังต่อชั่วโมง
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 เซ็นต์	หอมสุ่น
	 ห้างหุ้นส่วน	ยูไนเต็ดอินโนเวทีฟดีเวลลอปเปอร์	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 08	0393	6282
	 Email	 :	 sent999@hotmail.com
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เครื่องสกัดสาระส�าคัญด้วยของเหลว
สถานะวิกฤติ ขัน้สูง

นักวิจัย  
	 อิทธิพัทธ์	ธรรมสุริยะ
	 บริษัท	ไทยเสกสรร	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ประเทศไทยและท่ัวโลกก�าลงัให้ความส�าคญักบัการพฒันานวตักรรมด้านสขุภาพ	จากสงัคมผูส้งูอายทุีเ่พิม่ขึน้และ 

การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน	 รวมถงึการแก้ไขและรักษาโรคร้ายด้วยยาแผนโบราณหรืออาหารเสรมิ 

ที่มาสารสกัดธรรมชาติ	 ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเพื่อสกัดสารส�าคัญจากวัตถุดิบ 

ธรรมชาติต่างๆ	 อาทิ	 การสกัดน�้ามันจากร�าข้าวมะพร้าว	 หรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต้านอนุมูลอิสระ	 หรือ 

การสกดัสารส�าคญัจากสมนุไพรจนีเพือ่น�าไปท�าเป็นส่วนประกอบของยาต่างๆ		ซึง่กระบวนการสกดัสารส�าคญั	มทีัง้ 
การบบีอดั	 หรอืการใช้เคม	ี หรอืการใช้ความร้อน	 เป็นต้น	 ทว่าวธิกีารสกดัเหล่านีย้งัไม่ตอบสนองถงึประสทิธภิาพ
สูงสุดในการสกัดสารส�าคัญ	 เช่น	 กระบวนการสกัดโดยการบีบอัดไม่สามารถน�าสารส�าคัญออกมาได้ทั้งหมด	
(Juicy	but	not	Essence)	หรือการใช้ความร้อนสกัดก็ได้ท�าลายสารส�าคัญบางตัวระหว่างกระบวนการหรือ 

กระบวนการสกดัด้วยเคมกีม็สีารตกค้าง			งานวจัิยจากต่างประเทศจึงได้มกีารเบนเข็มหนัมาสนใจกระบวนการ
สกัดที่มีชื่อเรียกว่า	 Supercritical	 Fluid	 Extraction	 (SFE)	 หรือการสกัดด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง 
ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการสกัดสารส�าคัญโดยการใช้คาร์บอน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องสกัด	 Supercritical	 Fluid	 Extraction	 (SFE)	 หรือเครื่องสกัดสารส�าคัญ 

ด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง	 ช่วยยกระดับการสกัดสารส�าคัญจากผลิตผลทางการเกษตรได้หลายชนิด 

และเป็นกระบวนการท่ีไม่ก่อให้เกดิมลภาวะในบรรยากาศ	 เนือ่งจากเป็นระบบปิดจงึสามารถน�าพลงังานกลบัมา 
ใช้ได้ใหม่	 และยังเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงได้อีกด้วย	 เนื่องจากกระบวนการนี้ใช้พลังงานต�่าไม่ก่อให้เกิด 

ความร้อน	 โดยจะมีแค่คอมเพรสเซอร์เพียงชุดเดียวเท่านั้นที่ใช้พลังงาน	 ส่วนการพัฒนาต่อยอดสามารถใช้
เทคโนโลยเีดยีวกนันีไ้ปใช้ในการทดแทนกระบวนการผลติไฟฟ้าด้วยถ่านหนิ	 ให้มค่ีาใช้จ่ายในการผลติทีต่�า่ลง
ไม่เกิดมลภาวะ	และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน�าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 อิทธิพัทธ์	ธรรมสุริยะ
	 บริษัท	ไทยเสกสรร	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 08	9392	6030
	 Email	 :	 iddhi.t@thaisekson.co.th
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เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.สิทธิบูรณ์	ศิริอัครพรชัย
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านป่าเหียง	 ตั้งอยู่เลขที่	 46	 หมู่	 7	 ต�าบลสถาน	 อ�าเภอปัว	 จังหวัดน่าน	

มีความต้องการเครื่องจักรกลในการสไลด์กล้วยดิบเพื่อน�าไปท�ากล้วยฉาบเป็นสินค้า	OTOP	ของต�าบล	และ
เพื่อลดปัญหาการสไลด์กล้วยด้วยแรงงานคน	 และสามารถเพิ่มปริมาณผลิตผลให้เพียงพอแก่ความต้องการ
ของตลาดได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องจักรกลใช้ส�าหรับสไลด์กล้วยที่มีหลักการท�างานแบบง่ายๆ	
แต่มีความแม่นย�า	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย	 และสอดคล้องกับอัตราการผลิตที่ต้องการ	 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
กระบวนการผลิตของกลุ่มชุมชนเป้าหมายให้ได้ผล

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 อัตราการสไลด์	 167	 กิโลกรัม/ชั่วโมง	 หรือไม่น้อยกว่า	 13,000	 ชิ้น/ชั่วโมง	 ที่การสไลด์ตามแนวยาว	 และ	

43,000	ชิ้น/ชั่วโมง	ที่การสไลด์ตามแนวขวาง	ที่ความหนาในการสไลด์	1.5	มิลลิเมตร	และเครื่องจักรใช้ก�าลัง
ไฟฟ้า	230	วัตต์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผศ.ดร.สิทธิบูรณ์	ศิริอัครพรชัย
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน
	 โทรศัพท์	 :	 08	1716	9072
	 Email	 :	 boontisit@hotmail.com
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เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา

นักวิจัย  
	 จักรกริช	ค�าทีระ
	 บริษัท	เจเคเอ็นซัพพลายเออร์แอนด์เซอร์วิส	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัญหาด้านความต้องการสร้างเครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคาต้นแบบทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศ	

ซึง่นอกจากจะมรีาคาสงูมากแล้วยงัมขีนาดก�าลงัการผลติประมาณ	 4,000	 แผ่นต่อวนัขึน้ไป	 จดัว่าอยูใ่นระดบั 

สเกลใหญ่เกนิไปส�าหรบัการท�าตลาดของผูป้ระกอบการ	 ตลอดจนต้องใช้พืน้ทีใ่นการวางผงัการผลติประมาณ	
168	ตารางเมตร

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องอัดรีดกระเบื้องขนาดกลางพร้อมแม่พิมพ์	ที่สามารถผลิตกระเบื้องได้ประมาณ	1,500	แผ่นต่อวัน	 

มพีืน้ทีใ่นการวางผงัการผลติประมาณ	 36	 ตารางเมตร	 เพ่ือจ�าหน่ายเคร่ืองจักรดังกล่าว	 พร้อมสูตรส่วนผสมของ 
กระเบือ้งของทางบรษิทัเองให้กบัผูป้ระกอบการรายย่อย	 แทนการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์กระเบือ้งทีด่�าเนนิการอยู่ 
ในปัจจบุนั	 สบืเนือ่งจากเริม่มปัีญหาด้านต้นทนุการขนส่งสินค้ากระเบือ้งทีสู่ง	 คดิเป็นประมาณ	 30%	 ของราคา 
สนิค้ากระเบือ้ง	ตลอดจนความเสีย่งต่อการแตกหกัเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้าจนถึงมอืผู้ซ้ืออกีด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จักรกริช	ค�าทีระ
	 บริษัท	เจเคเอ็นซัพพลายเออร์แอนด์เซอร์วิส	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 08	9635	0273
	 Email	 :	 jakrit_ie14@hotmail.com
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หุ่นยนต์แบบคาน

นักวิจัย  
	 นายราชันท์	ฟักเมฆ
	 บริษัท	ที.ซี.เวลดิ้งออโตเมชั่น	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เพื่อให้	 sme	 ภาคการผลิต	 ได้มีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่คุ ้มค่า	 เป็นเคร่ืองมือลดต้นทุน	 เพ่ิมความเร็ว	 

เพิ่มคุณภาพการผลิต	และช่วยลดปัญหาแรงงาน	เพิ่มความสามารถการแข่งขันได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 sme	 จ�าเป็นต้องใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมท่ีมพีืน้ทีก่ารท�างานได้มาก	 ทีท่�างานได้หลายหน้าที	่ หุน่ยนต์แบบคาน	

โครงการที่พัฒนาขึ้นในประเทศ	เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ราชันท์	ฟักเมฆ
	 บริษัท	ทีซีเวลดิ้งออโตเมชั่น	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 09	0969	7110
	 Email	 :	 fakmek@iweldbot.com
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อาคารที่จอดรถอัจริยะแบบจอดได้หลายคันชนิดขนย้าย
และประกอบด้วยหน่วยแยก (สะดวก-ง่ายในการรื้อถอน ขนย้ายและติดตัง้)

นักวิจัย  
	 ชูเกียรติ	อังสโวทัย
	 บริษัท	คอนสโก	เอ็นเตอร์ไพรเซส	จ�ากัด		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัญหาขาดพื้นที่จอดรถในเขตเมือง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคันชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก	 ออกแบบและสร้างด้วย

โครงเหล็กเพื่อสะดวก-ง่ายในการรื้อถอน-ขนย้าย	 และติดต้ัง	 ประหยัดพื้นที่อาคารโดยใช้ระบบเครื่องกล
ในการยก-ย้ายรถยนต์ในแนวสูงและแนวราบ	 แทนการใช้ลู่ผิวทางจราจรในการน�ารถยนต์เข้าประจ�าที่จอด	 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขับวนหาที่ว่างเพื่อจอดรถยนต์	 หรือน�ารถยนต์ออกจากอาคารที่จอดรถ	 
ปลอดภัยส�าหรับทรัพย์สินและชีวิต	 เพราะไม่อนุญาตให้บุคคลใดต้องเดินเข้าไปในอาคาร	 ควบคุมด้วยระบบ
อัตโนมัติ	 คีย์การ์ดหรือพนักงานควบคุมเท่านั้น	 พ้ืนที่ใช้งานของเคร่ืองจอดรถเล็กกว่าและงบการลงทุน
ประหยัดกว่าแบบอาคารจอดรถดั้งเดิม	3-4	เท่า	ไม่กระทบต่อมลภาวะและสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ชูเกียรติ	อังสโวทัย
	 บริษัท	คอนสโก	เอ็นเตอร์ไพรเซส	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 08	9890	7337
	 Email	 :	 chukiat143@gmail.com
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การบ�าบัดสีในน�้าทิ้งจากการผลิตแก๊สชีวภาพ
ของโรงงานสกัดปาล์มน�้ามันด้วยเทคโนโลยีโอโซน

นักวิจัย  
	 รศ.ดร.จันทิมา	ชั่งสิริพร
	 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903000357	ยื่นค�าขอวันที่	7	กุมภาพันธ์	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 น�้าทิ้งจากโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม	 (palm	 oil	mill	 effluent,	 POME)	 มีสิ่งสกปรกในรูปของไขมันและ

สารอินทรีย์ปนเปื้อนในปริมาณมาก	 โดยส่วนใหญ่โรงงานจะมีวิธีการบ�าบัดน�้าทิ้งด้วยการน�ามาใช้ผลิตแก๊ส
ชีวภาพ	 (biogas)	 ที่ท�าให้ได้พลังงานทดแทนมาใช้ในโรงงาน	 แต่น�้าที่ผ่านการบ�าบัดวิธีการนี้ยังไม่สามารถ
ปล่อยทิ้งโดยตรงออกสู่แหล่งน�้าสาธารณะ	 เนื่องจากคุณภาพของน�้าที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุม 

การระบายน�้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม	ในเรื่องของค่าสี	ค่า	COD	(Chemical	oxygen	demand)	และ 

ค่า	 SS	 (Suspendes	 Solid)	 ซึง่น�า้ทีผ่่านระบบยงัคงมอีงค์ประกอบของลกินนิ	 (lignin)	 แทนนนิ	 (tannins)	 
กรดฮิวมิค	(humic	acids)	และฟีนอลิค	(phenolic)	ที่ความเข้มข้นสูง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 โครงการนี้น�าเสนอการใช้เทคโนโลยีโอโซน	 (Ozone	 technology)	 ซึ่งเป็นระบบบ�าบัดแบบ	 Advance	 

Oxidation	 Process	 (AOP)	 โดยแก๊สโอโซน	 (O
3
)	 ซึง่เป็นตวัออกซไิดซ์ทีร่นุแรงทีผ่ลติได้จากเครือ่งผลติโอโซน	

(Ozone	generator)	 ด้วยวธิ	ีCorona	Discharge	ทีใ่ห้ความเข้มข้นของโอโซนทีส่งู	 โดยผลงานนีท้�าการศกึษา
กระบวนการและสภาวะทีเ่หมาะสมทีท่�าให้เกดิการผสม	 การสมัผสั	 และการละลายของแก๊สโอโซนกบัน�า้ท้ิง 
POME	 ที่ผ่านการบ�าบัดด้วยกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ	 ให้สามารถบ�าบัดสี	 COD	 และ	 SS	 ในน�้าทิ้ง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พิมพ์ชนก	หลิมศิริวงษ์
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3306,	08	7565	9769
	 Email	 :	 pimchanok@arda.or.th
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การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติก�าจัดวัชพืชในนาข้าว

นักวิจัย  
	 ดร.ไทยศิริ	เวทไว
	 ภาควิชาการธนาคารและการเงิน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1903001021
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การพัฒนาหุ่นยนต์ก�าจัดวัชพืชท่ีสามารถท�างานในแปลงนาจริงได้โดยอัตโนมัติ	 จะน�าไปสู่การลดต้นทุน 

ด้านแรงงาน	 ลดการใช้สารเคม	ี สนบัสนนุการปลูกข้าวแบบเกษตรอนิทรีย์	 เพ่ิมความปลอดภยัให้กบัผู้บริโภค	
ตลอดจนการสร้างรายได้ที่สูงขึ้นของชาวนา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 สามารถท�างานได้ด้วยระบบอตัโนมตัใินแปลงนาทดสอบ	เมือ่เปรียบเทยีบผลผลิตแปลงทีก่�าจัดวชัพืชด้วยหุน่ยนต์	

จะให้ผลผลิตข้าวมากกว่าแปลงที่ไม่มีการก�าจัดวัชพืช
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 มณฑิรา
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3309,	09	7978	6881
	 Email	 :	 montira@arda.or.th
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เครื่องคัดขนาดมะเขือเทศเชอรี่

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.นเรศ	อินต๊ะวงค์
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903000716	ยื่นค�าขอวันที่	21	มีนาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เคร่ืองคัดมะเขือเทศ	พันธุ์เชอรี่แบบลูกกลิ้ง	 สามารถคัดขนาดได้ทั้งหมด	3	 เกรด	 ได้แก่	 เกรด	A	มีขนาด	 

24	 มิลลิเมตรขึ้นไป	 เกรด	 B	 มีขนาด	 20-23	 มิลลิเมตร	 และเกรด	 F	 มีขนาดน้อยกว่า	 20	 มิลลิเมตรลงไป	 
ก�าลังการผลิตของเครื่องคัดมะเขือเทศพันธุ์เชอรี่แบบลูกกลิ้งเท่ากับ	3,382	กิโลกรัมต่อวัน	ในขณะที่การใช ้

แรงงานคนคัดขนาดมะเขือเทศพันธุ์เชอรี่ได้ค่าเฉลี่ยที่	 200	 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	 โดยเพิ่มขึ้น	 17.6	 เท่าจาก 

ก�าลังการผลิตเดิม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครือ่งคดัผลมะเขอืเทศเชอรีใ่ช้หลกักการคดัขนาดแบบสายพานล�าเลยีงและเพลาหมนุในเวลาเดยีวกนั	 เพือ่เพ่ิม

ความสามารถในการเคลื่อนที่ของผลมะเขือเทศเชอรี่ที่มีรูปทรงไม่เป็นทรงกลมทั้งหมด	 และคัดแยกเป็นเวลา
อันสั้นท�าให้ลดการช�้าบริเวณผิวได้มากขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th
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เครื่องต้นแบบของเครื่องคัดขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้า
แบบตะแกรงหมุน

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ธัชพล	จุ้งเจริญ
	 ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง	วิทยาเขตชุมพร	เขตอุดมศักดิ์
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002118	ยื่นค�าขอวันที่	19	สิงหาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ขนาดของเมลด็สารกาแฟมผีลต่อการคัว่	 ซึง่ส่งผลถงึรสชาตแิละความกลมกล่อมของกาแฟ	 อกีทัง้ยงัส่งผลต่อ

ราคาขายและการส่งออก	 ซึ่งเครื่องคัดขนาดที่นิยมใช้ในจังหวัดชุมพร	 เป็นเครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงโยก	
โดยแบบตะแกรงโยกเป็นเครื่องที่มีการเคลื่อนที่และการโยกของตะแกรงอยู่ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่
ของเมล็ดสารกาแฟ	 ท�าให้เกิดการกดทับกันของเมล็ดสารกาแฟ	 จึงส่งผลให้เมล็ดสารกาแฟติดตะแกรง 
ในระหว่างการคัดขนาด	 ประสิทธิภาพในการคัดขนาดลดลง	 โครงการนี้จึงมุ ่งเน้นที่จะออกแบบและ 

สร้างเครื่องคัดขนาดที่สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องคัดขนาดที่ใช้งานในปัจจุบัน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ใช้งานง่าย
  เพิ่มสมรรถนะในการคัดขนาด
  ลดการสูญเสียเมล็ดสารกาแฟในกระบวนการคัดขนาด	และง่ายต่อการท�าความสะอาด
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เมล็ดสารกาแฟ
ขนาดใหญ่พิเศษ	(XL)

เมล็ดสารกาแฟ
ขนาดใหญ่	(L)

เมล็ดสารกาแฟ
ขนาดกลาง	(M)

เมล็ดสารกาแฟ
ขนาดเล็ก	(S)เงื่อนไข

	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th
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เครื่องปลูกพืชหลังนา

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.รัตนา	การุญบุญญานันท์
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1901005276	ยื่นค�าขอวันที่	27	สิงหาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การปลกูพชืหลงันา	 เช่น	 ถัว่เขยีว	 ถัว่เหลอืง	 ข้าวโพด	 เป็นพืชทีใ่ช้น�า้น้อยและรัฐบาลส่งเสริมให้ท�าการเพาะปลกู	

แต่เน่ืองจากฟางข้าวเป็นอุปสรรคต่อการไถเตรียมดิน	 เกษตรกรจึงนิยมเผาฟางก่อนท�าการไถดะ	 ไถแปร	
และใช้เครื่องปลูกพืชที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาด	 ซึ่งการเผาฟางเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ	 และการใช ้

เครื่องมือลงแปลงหลายครั้ง	ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ไม่ต้องเผาฟาง	ไม่ต้องกระจายฟาง	ไม่ต้องไถเตรียมดิน
  หยอดเมล็ดพันธุ์ลงหลุมได้อย่างแม่นย�า
  ปรับระยะห่างระหว่างแถว	ระยะห่างระหว่างหลุมได้
  สามารถหยอด	ข้าว	ถั่วเขียว	ถั่วเหลือง	ข้าวโพด	เป็นต้น
  สามารถสับฟาง	พรวนดิน	หยอดเมล็ดพันธุ์พืช	และฟางกระจายปกคลุมอยู่บนผิวดิน	
	 	 ด้วยการท�างานเพียงครั้งเดียว
  ลดต้นทุนในการเตรียมดินและเพาะปลูกได้ไม่น้อยกว่า	450	บาทต่อไร่
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th
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เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน�้ามันในทะลายปาล์มน�้ามันอย่างรวดเร็ว
เพื่อการซ้ือขายในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR)

นักวิจัย  
	 รศ.ดร.รณฤทธิ์	ฤทธิรณ
	 ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ก�าแพงแสน	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903001252	ยื่นค�าขอวันที่	17	พฤษภาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การรับซื้อปาล์มน�้ามันในปัจจุบันถูกก�าหนดราคา	 โดยอาศัยสายตาและการสัมผัสจากเจ้าหน้าที่ของโรงงาน	

ซึง่จะท�าให้เกดิความผดิพลาดทีอ่าจมาจากความรูส้กึส่วนตวั	 และหากวเิคราะห์ปรมิาณน�า้มนัด้วยวธิทีางเคมี	
จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายจากสารเคมีมาก	 รวมถึงต้องการนักวิเคราะห์	 ท�าให้ไม่ทันกับปริมาณผลผลิตที่ 
ซื้อ-ขาย	ในแต่ละวัน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน�้ามันในทะลายปาล์มน�้ามันด้วยเทคนิค	 Near	 Infrared	 (NIR)	 พัฒนาขึ้นเป็น 

เครื่องมือแบบพกพา	 สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่	 หรือไฟ	 220V	 มีหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัส 

บนตวัเครือ่ง	 สามารถวเิคราะห์ปรมิาณน�า้มนัในทะลายได้อย่างรวดเรว็	 และไม่ท�าลายตวัอย่างโดยอาศยัสมการ
เทียบมาตรฐาน	 สามารถใช้เพื่อการประเมินปริมาณราคาซ้ือขาย	 ตามปริมาณน�้ามันในทะลายปาล์มจริง	
เกษตรกรผูป้ลกูปาล์มน�า้มนัได้เงนิจากการขายผลผลติตามปรมิาณน�า้มนัในทะลายปาล์มจรงิ	 ช่วยลดความรูสึ้ก 

คลางแคลงใจต่อการตรวจสอบคณุภาพด้วยวธิใีช้สายตา	 ส่งผลให้เกดิระบบการซือ้ขายทีเ่ป็นธรรม	 ส่วนโรงงาน
แปรรปูปาล์มน�า้มนั	 จ่ายเงนิรบัซือ้ตามปรมิาณน�า้มนัในทะลายปาล์มจรงิ	 นอกจากนีย้งัสามารถน�าค่าปรมิาณ 

ที่วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วมาใช้ส�าหรับปรับปรุงและวางแผนการผลิต	 ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น
อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พิมพ์ชนก	หลิมศิริวงษ์
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3306,	08	7565	9769
	 Email	 :	 pimchanok@arda.or.th
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ชุดตรวจคัดแยกมะละกอปลอด GM
ในระยะต้นกล้าและผลเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

นักวิจัย  
	 ดร.ปิยรัตน์	ธรรมกิจวัฒน์
	 กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม
	 ส�านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ	กรมวิชาการเกษตร	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1901007583	ยื่นค�าขอวันที่	3	ธันวาคม	2562
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002114	ยื่นค�าขอวันที่	16	สิงหาคม	2562
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000065	ยื่นค�าขอวันที่	13	มกราคม	2563
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000514	ยื่นค�าขอวันที่	9	มีนาคม	2563

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 อตุสาหกรรมแปรรปูมะละกอของประเทศไทยได้รบัความเสยีหายอย่างมากจากถกูปฏเิสธสนิค้าน�าเข้า	 เนือ่งจาก

ตรวจพบการปะปนของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์ส่งออก	 ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและ 

อุตสาหกรรม	 และการส่งออกของไทยเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป	 ญี่ปุ ่น	 
เกาหล	ี และจนี	 ไม่อนญุาตให้น�าเข้าพชืดดัแปลงพนัธกุรรม	 ซึง่บรษิทั	 สามร้อยยอด	 จ�ากดั	 ผูผ้ลติผลไม้แปรรปู
จ�าเป็นต้องสุ่มตรวจต้นมะละกอและผลที่เป็นวัตถุดิบแปรรูป	 100	 เปอร์เซ็นต์	 เพื่อคัดแยกก่อนการผลิต	 
ท�าให้มต้ีนทนุเพิม่ขึน้ในการเกบ็ตวัอย่างจากแปลงผลิตรวบรวม	 ส่งเข้าห้องปฏบิติัการภาคเอกชนตรวจวเิคราะห์
เทคนิค	Real-time	PCR	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง	2,500-3,000	บาท/ตัวอย่าง	 ใช้เวลาอย่างน้อย	5-7	วัน	 เพื่อรอ
ผลวเิคราะห์ปลอด	 GM	 จงึคดัแยกกลุม่ทีต่รวจไม่พบเข้าสูก่ระบวนการแปรรปู	 ส่งผลกระทบต่อต้นทนุการผลิต	
นอกจากนี้ยังพบความคลาดเคลื่อนของผลการทดสอบจากการรวมตัวอย่างจ�านวนมากเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  เป็นการพัฒนาชุดตรวจสอบส�าหรับคัดแยกมะละกอไม่ดัดแปลงพันธุกรรมด้วยนวัตกรรมที่ใช้ง่าย	 สะดวก	 

	 ต้นทุนต�่า	และมีประสิทธิภาพสูง
  ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการคัดเลือกต้นกล้าและวัตถุดิบ	ส�าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
  เหมาะส�าหรับการท�างานในภาคสนามหรือห้องปฏิบัติการที่ยังไม่มีความพร้อมทางเครื่องมือ
  สามารถใช้ตรวจคัดแยกต้นมะละกอเพื่อจัดการแหล่งปลูก	(Zoning)	และเป็นต้นแบบในการตรวจ 

	 คัดแยกพืชดัดแปลงพันธุกรรมชนิดอื่น
  ช่วยแก้ไขสถานการณ์การปนเปื้อนของพืชดัดแปลงพันธุกรรมในสินค้าส่งออกของประเทศไทยที่ก�าลัง 

	 เผชิญปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th

การคัดแยกมะละกอที่ไม่ดัดแปลงพันธุกรรม
จากใบโดยใช้ชุดตรวจสอบเจลกานามัยซิน
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บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะชนิดอินดิเคเตอร์ความสด
ของผักสลัดและผลไม้ตัดแต่ง

นักวิจัย  
	 รศ.ดร.ณัฎฐา	เลาหกุลจิตต์
	 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903001949	ยื่นค�าขอวันที่	1	สิงหาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจบุนัความนยิมในการบรโิภคผกัสลดัและผลไม้ตัดแต่งสดพร้อมบริโภค	 (fresh-cut	 produce)	 มแีนวโน้ม

เพิม่ขึน้	 โดยเฉพาะอย่างยิง่	 กรนีโอ๊ค	 (green	 oak)	 สลดัคอส	 (cos)	 บตัเตอร์เฮด	 (butter	 head)	 สบัปะรด	
มะละกอ	 ส้มโอ	 และแคนตาลูป	 เป็นผักผลไม้ที่นิยมน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคทั้งในและ 

ต่างประเทศ	 แต่การตดัแต่งเป็นสาเหตทุีท่�าให้พืชเกดิบาดแผลหรือเซลล์พืชได้รับความเสียหาย	 ท�าให้เอนไซม์
พอลิฟีนอลออกซิเดส	 (polyphenol	 oxidase,	 PPO)	 ท�าปฏิกิริยากับสับสเตรทท�าให้ผักสลัดและผลไม ้

ตัดแต่งเกิดสีน�้าตาล	 นอกจากนี้บาดแผลหรือรอยตัดแต่งกระตุ้นให้พืชมีการหายใจสูงขึ้น	 ท�าให้เสียคุณค่า 
ทางโภชนาการหลังการแปรรูป	 การเข้าท�าลายของจุลินทรีย์ทางบาดแผล	 ท�าให้เกิดการเน่าเสีย	 รวมทั้งถ้ามี 
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค	 ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค	 แต่การสังเกตการเสื่อมเสียของ 
ผักสลัดและผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคจากลักษณะภายนอกโดยผู้บริโภคเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ผลิตอินดิเคเตอร์ส�าหรับวัดความสดของผัก/ผลไม้ตัดแต่ง	 ซึ่งมีต้นทุนต�่า	 และสามารถบอกคุณภาพของ 

	 ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายด้วยตาเปล่า
  ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ	ส�าหรับพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
  เป็นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ	ในการส่งออกผักและผลไม้ตัดแต่งและผลไม้สด
  เพิ่มมูลค่าให้กับ	ผัก/ผลไม้	ตัดแต่งสดของไทย
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th
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หุ่นยนต์ฉีดพ่นทุเรียนอัตโนมัติ

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.สังวาล	บกสุวรรณ
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1901005073	ยื่นค�าขอวันที่	16	สิงหาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก	 ซ่ึงมีเนื้อที่ปลูกรวมกันทั้งประเทศมากกว่า	 605,146	 ไร่	 

ผลทุเรียนมีราคาดีและมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในขณะที่กระบวนผลิตของเราไม่ว่าจะเป็น 

การฉีดพ่น	 การตัดแต่งทรงพุ่ม	 การเก็บผลผลิต	 ล้วนอาศัยแรงงาน	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	 การผลิตทุเรียน 

ของไทยยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	 และก�าลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและ 

ค่าแรงสงู	 ซึง่ในอนาคตปัญหาเหล่านี	้ จะยิง่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้เพ่ือยกระดับเทคโนโลยกีารผลิตทเุรียนให้มี 

ประสทิธภิาพ	 โครงการวจิยัน�าเสนอ	 หุน่ยนต์ฉีดพ่นทเุรียนอตัโนมติั	 แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	 ค่าแรงสงู 
ส�าหรับกิจกรรมการฉีดพ่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่จ�าเป็นและได้รับผลกระทบรุนแรงและต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุด	 
หุ่นยนต์ฉีดพ่นทุเรียนอัตโนมัติ	 ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยเพราะสามารถควบคุมการฉีดพ่นได้จากระยะไกล	 
และท�าการฉีดพ่นด้วยความแม่นย�าสูง	 เฉพาะเป้าหมายที่ต้องการปรับอัตราการฉีดพ่นตามการมีอยู่ของ 
ทรงพุ่ม	ขนาดของทรงพุ่ม	และความหนาแน่น	ท�าให้ลดปริมาณสารฉีดพ่นลงได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  หุ่นยนต์ขับเคลื่อนและฉีดพ่นได้อย่างอัตโนมัติ
  หุ่นยนต์สามารถควบคุมการฉีดพ่นด้วยตนเองได้จากระยะไกล
  หุ่นยนต์ฉีดพ่นเฉพาะบริเวณที่ต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นย�า
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th
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ระบบทุ่นป่ันไฟฟ้าจากคลื่นทะเล

นักวิจัย  
	 จุติพงศ์	ภูสุมาศ,	ผศ.ดร.สมพงษ์	พุทธิวิสุทธิศักดิ์	และ	ผศ.ดร.สุทธิชัย	อัสสะบ�ารุงรัตน์
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1701002721	ยื่นค�าขอวันที่	17	พฤษภาคม	2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 พลงังานจากคลืน่ทะเลเป็นหนึง่ในพลงังานทางเลอืกทีส่�าคญั	 ด้วยการเคลือ่นทีอ่ย่างเป็นจงัหวะและมปีรมิาณ 

พลังงานสูง	 ท�าให้สามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นทะเลในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้	 ในปัจจุบันมี 
ความพยายามท่ีจะน�าพลังงานในส่วนนี้มาใช้	 ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของทุ่นผลัก	 เพื่อให้ขดลวดตัดกับ 

สนามแม่เหลก็เกดิเป็นไฟฟ้า	 หรอืการเคลือ่นทีข่ึน้ลงของทุน่ผลักก้านชกัของเคร่ืองป่ันไฟฟ้า	 แต่ยงัประสบปัญหา 
ด้านการใช้งานอยู่คือ	 น�้าทะเลเข้าระบบได้ง่าย	 เนื่องจากตัวเครื่องปั่นไฟฟ้าติดตั้งอยู่ใต้น�้า	 ส่งผลให้เกิด 

ความเสียหายต่อระบบ	ท�าให้ไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ระบบทุ่นปั่นไฟฟ้าจากคลื่นทะเลจากการประดิษฐ์นี้	 เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้การส่งผ่านพลังงาน 

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	 โดยใช้ของเหลวท�างานเป็นสือ่กลางในการส่งผ่านพลงังาน	 มหีลกัการท�างานคือ	 
เมือ่คลืน่น�า้ทะเลยกตวัขึน้และลง	 จะส่งให้ทุน่ทีล่อยตัวอยูบ่นผิวทะเลยกตัวขึน้และลงตามไปด้วย	 ก่อนจะส่งแรง
ทางกลให้กบัของเหลวท�างาน	 ก่อนของเหลวท�างานจะส่งพลังงานกลไปยงัเคร่ืองก�าเนดิไฟฟ้า	 ซ่ึงจากการค�านวณ 

เบื้องต้นพบว่า	 ก�าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ผลิตได้มีค่าเท่ากับ	 1.67	 กิโลวัตต์	 เมื่อติดต้ังท้ังหมด	 4	 กระบอกสูบ	 
ท�างานตลอดทั้งปีจะได้ปริมาณไฟฟ้า	58,633	หน่วย	คิดเป็นมูลค่ากว่าสองแสนบาทต่อปี

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 สิริรัตน์	เพ็ญศิริกุล
	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 โทรศัพท์	 :	 02	218	4195	ต่อ	112
	 Email	 :	 sirirat.pe@chula.ac.th
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เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ

นักวิจัย  

	 รศ.ดร.ศิริลักษณ์	พุ่มประดับ
	 ภาควิชาเคมีเทคนิค	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000084	ยื่นค�าขอวันที่	15	มกราคม	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 อปุกรณ์จราจรทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนัส่วนใหญ่ท�ามาจากพลาสตกิ	 ซึง่มข้ีอด้อยในเรือ่งความเปราะบาง	 น�า้หนกัเบา	

ความสามารถในการลดแรงกระแทกต�่า	 เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงจ�าเป็นต้องการวัสดุดูดซับแรงกระแทก	 
เพือ่ลดแรงปะทะทีเ่กดิอาจเกดิขึน้กบัผูป้ระสบอบุติัเหตุได้	 ดังนัน้คณะนกัประดิษฐ์จึงได้เล็งเหน็ถึงความส�าคญั 

ในการน�ายางธรรมชาตมิาพฒันาเป็นอุปกรณ์จราจรเพือ่เสรมิสร้างความปลอดภยั	 และลดอบุตัเิหตบุนท้องถนน	
โดยการพัฒนาสูตรในการผลิตเสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติให้สามารถใช้งานได้	 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของอุปกรณ์จราจร

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  มีความยืดหยุ่นที่ดี	 ทนต่อรังสี	UV	มีความเหนียวสูง	 สามารถคืนตัวกลับได้ทันทีเมื่อถูกรถเหยียบทับหรือ 

	 เฉี่ยวชน
  สร้างความปลอดภัยต่อสังคมในด้านปัญหาจราจร	และการลดอุบัติเหตุ
  เป็น	Innovation	product	จากยางธรรมชาติและเป็นวัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  มีน�้าหนักมากสามารถทดแทนการใช้ทรายซึ่งนิยมบรรจุในวัสดุอุปกรณ์จราจรที่ท�ามาจากพลาสติก
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ถิรายุ	สุภากร
	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 โทรศัพท์	 :	 02	218	4195-7	ต่อ	112,	08	6336	1486
	 Email	 :	 tirayu.s@chula.ac.th
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เครื่องผลิตก้อนเห็ดอัตโนมัติ

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ทวี	งามวิไลกร
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต	 คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต	ิจงัหวดัสกลนคร
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1703002518
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันมีเกษตรกรและผู้สนใจหันมาท�าฟาร์มเพาะเห็ดเป็นจ�านวนมาก	 มีท้ังท่ีท�าเป็นอาชีพหลักและท�าเป็น

อาชีพเสริมเพิ่มจากการปลูกพืช	 เลี้ยงสัตว์	 ความต้องการก้อนเห็ดในท้องตลาดจึงมีมากขึ้น	 แต่ยังมีข้อจ�ากัด
ในการผลติก้อนเหด็ให้เพยีงพอกบัความต้องการ	 เนือ่งจากโดยส่วนใหญ่เกษตรกรทีท่�าเกษตรผสมผสาน	 จะใช้
เวลาส่วนใหญ่ในการดแูลการปลกูพชื	 เลีย้งสัตว์	 ดูแลผลผลิตให้ปุย๋ให้น�า้	 เวลาท่ีเหลืออกีส่วนจึงผลิตก้อนเหด็	 
จึงไม่สามารถผลิตก้อนเห็ดได้เพียงพอทันกับความต้องการ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องผลิตก้อนเห็ดอัตโนมัติเกษตรสกลนคร	 1	 ที่เหมาะส�าหรับเกษตรกรที่ท�าเกษตรแบบผสมผสาน	 หรือ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 โดยใช้แรงงานคนเพียงคนเดียว	 ในการควบคุมเครื่องจักรต้ังแต่การผสมส่วนผสมต่างๆ
จนถึงขั้นการกรอกวัสดุที่ผสมเสร็จแล้วลงถุง	 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	 หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 ให้สามารถ
เพิม่ก�าลงัการผลติจากเดมิ	 ช่วยประหยดัแรงงานและเวลาทีใ่ช้ในการผลติ	 โดยสามารถผลติก้อนเหด็ได้รวดเรว็ 
ถึง	 300	 ก้อนต่อชั่วโมง	 ก้อนเห็ดท่ีได้มีความสม�่าเสมอเนื่องจากเครื่องเป็นระบบอัตโนมัติสามารถปรับตั้ง 
ปรมิาณน�า้หนกัได้ตามต้องการ	 ปรบัความแน่นของก้อนเหด็ให้เหมาะกบัชนดิเหด็ทีจ่ะเพาะได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
จากการตดิตามผลทดสอบการผลติก้อนเหด็ของเกษตรกรทีผ่ลติก้อนเหด็เพือ่จ�าหน่ายพบว่า	 สามารถคนืทนุได้
ภายในระยะเวลาเพียง	3	เดือน

	 ส่วนประกอบเครื่องผลิตก้อนเห็ดอัตโนมัติเกษตรสกลนคร	1
	 1.	ถังผสม	ท�าหน้าที่ผสมเชื้ออาหารเห็ด
	 2.	สายพานล�าเลียง	 ท�าหน้าท่ีล�าเลียงข้ีเลื่อยที่ผสมดีแล้วไปใส่ถังพักของชุดอัด	 โดยสายพานล�าเลียงจะ 

	 ท�างานเองโดยอัตโนมัติ
	 3.	ชุดอัด	ประกอบด้วย	ถังพัก	เกลียวดัด	แป้นรอง	และชุดควบคุมไฟฟ้าและไมโครคอมพิวเตอร์	
	 4.	ก�าลังการผลิต	300-400	ก.
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผศ.ดร.ทวี	งามวิไลกร
	 ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต	ิจงัหวดัสกลนคร
	 โทรศัพท์มือถือ	 :	 08	5151	0290

เครื่องผลิตก้อนเห็ดอัตโนมัติ
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เครื่องอบปลาแดดเดียวโดยไม่ง้อแดด

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.คุณยุต	เอี่ยมสอาด
	 รศ.วรัทยา	ธรรมกิตติภาพ
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 ภาควิชาอาชีวศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1703001462
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ส�าหรบัการท�าปลาแดดเดยีว	 หรอืเนือ้สตัว์แดดเดยีว	 โดยวธิธีรรมชาตจิะต้องใช้แสงแดด	 แต่มกัจะประสบปัญหา 

ได้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ต้องการ	 ทั้งจากช่วงสภาพอากาศแปรปรวน	 หรือ	 ความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์
หรือลม	 ที่จะมีผลต่อการตากปลา	 อีกทั้งต้องป้องกันเรื่องฝุ่นละออง	 หรือแมลง	 และต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ตลอดทั้งวัน	ดังนั้น	การมีเครื่องเข้ามาจึงช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจรและลดขั้นตอน
การท�างาน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องอบปลาแดดเดียว	 โดยใช้หลักการท�างานเสมือนแสงอาทิตย์	 เพียงน�าปลาใส่ลงในเคร่ืองอบคร้ังละ	 

10	 กิโลกรัม	 ในเวลาเพียง	 45	 นาที	 จะได้ปลาแดดเดียวที่หอม	 กรอบนอก	 นุ่มใน	 เนื้อฟู	 ที่ส�าคัญสะอาด	 
ไร้ปัญหาเรื่องไข่แมลงวัน

	 มีจุดเด่นท้ังสามารถท�าความร้อนและลดความร้อนได้อย่างรวดเร็ว	 เตามีขนาดเล็กกว่าเตาประเภทอื่น	 
เพราะตวัให้ความร้อนมขีนาดเลก็และสามารถให้ความร้อนได้อย่างรวดเรว็	 จงึต้องการพืน้ทีใ่นเตาน้อยลงกว่า
เตาประเภทอื่นๆ	รวมถึงการเป็นเตาสะอาด	ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผศ.ดร.คุณยุต	เอี่ยมสอาด	และ	รศ.วรัทยา	ธรรมกิตติภาพ
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ภาควิชาอาชีวศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์
	 โทรศัพท์	 :	 08	6374	7111
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แผ่นฟิล์มยับยัง้การเจริญของจุลินทรีย์

นักวิจัย  
	 รศ.พรนภา	เกษมศิริ	และคณะ
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000533	ยื่นค�าขอวันที่	12	มีนาคม	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 บรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายได้ทางธรรมชาติก�าลังเป็นที่สนใจในการน�ามาใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่ผลิต

มาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้	โดยแป้งถือเป็นวัสดุทางชีวภาพอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่น่าสนใจ	 เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ	 ไม่เป็นพิษ	 และย่อยสลายได้ง่าย	 แป้งยังมีข้อจ�ากัด 

บางประการ	 เช่น	 สมบตักิารต้านทานน�า้และสมบตัเิชงิกลต�า่	 จงึมกีารน�าแป้งมาผสมร่วมกบัวสัดทุีย่่อยสลาย 

ทางธรรมชาต	ิ โดยน�าไพลไิวนลิแอลกอฮอล์มาผสมกบัแป้งมาใช้กนัอย่างแพร่หลายในการผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์ 

ทีย่่อยสลายได้	 เนือ่งจากความเข้ากนัได้ดแีละสามารถขึน้รปูฟิล์มได้ง่าย	 นอกจากนัน้ยงัมกีารน�าน�า้มนัหอมระเหย 

ซึ่งได้จากการสกัดพืชมาประยุกต์ใช้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้	จะมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย	แต่จะส่งผลให้
	 คุณสมบัติทางกลของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ลดลง	 ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาแผ่นฟิล์มยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที ่

ประกอบด้วยน�า้มนัหอมระเหยจากพชื	เพือ่ให้ได้แผ่นฟิล์มทีน่�าไปประยกุต์ใช้เป็นบรรจุภณัฑ์ส�าหรับถนอมอาหาร
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  มผีลการทดลองในระดบัห้องทดลอง	 โดยทดสอบกบัมะเขือเทศราชนิ	ี พบว่าแผ่นฟิล์มสามารถช่วยยดือายุ 

	 การเกบ็รกัษามะเขอืเทศราชนิไีด้มากกว่าเมือ่เทยีบกบัสตูรควบคมุ	โดยวดัการสญูเสยีน�า้หนกัของมะเขอืเทศ
  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ย่อยสลายได้ง่ายภายใน	2	เดือน
  มีความต้านทานน�้า	ไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อโดนน�้า
  สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับฟิล์มชนิดอื่นได้	เช่น	ฟิล์มแป้งพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th



197

เทคโนโลยีต�อรองราคา

สูตรยางพลาสติกชีวภาพ

นักวิจัย  
	 ผศ.มานิดา	สว่างเนตร	นอยแบร์ท
	 คณะเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1901007448	ยื่นค�าขอวันที่	31	ตุลาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การเดินบนพื้นเหนียวหนืด	 เช่น	 พื้นโคลน	 ด้วยรองเท้าที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเดินบนพื้นเหนียวหนืดท�าให้

ต้องออกแรงในการยกเท้ามากกว่าปกติ	 และอาจท�าให้รองเท้าหลุดจากเท้าได้ง่าย	 ที่ผ่านมามีผู้น�ายางพารา
มาผสมกับยางสังเคราะห์หรือพลาสติกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง	 สารพลาสติกที่เริ่มนิยมน�ามาผสมกับยางพารา	
คือ	 พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต	 ซึ่งได้จากธรรมชาติ	 สามารถย่อยสลายได้	 สังเคราะห์ได้โดยใช้กระบวนการ
ทางจุลินทรีย์ในตัวกลางที่มีน�้าตาลเป็นองค์ประกอบ	 แต่มีข้อเสียคือ	 เปราะบาง	 ฉีกขาดง่ายเมื่อถูกแรงดึง 
ในขณะใช้งานหรือข้ึนรูป	 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	 ได้มีการน�ายางธรรมชาติมาผสมกับน�้ามันจากธรรมชาต ิ

เพ่ือลดความเปราะและเพิ่มความยืดหยุ่น	 และมีการน�าน�้ามันจากธรรมชาติมาผสมกับยางสังเคราะห์และ 

พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตเพื่อเพิ่มความความยืดหยุ่น	 แต่ส่วนผสมดังกล่าวไม่สามารถย่อยสลายได้	 เพื่อ 

แก้ปัญหาตามข้างต้น	 ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นสูตรและกรรมวิธีผลิตยางพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมจาก 

วัสดุธรรมชาติ	สามารถย่อยสลายได้	มีความเหนียว	แกร่ง	และขึ้นรูปให้บางได้ง่ายโดยไม่ฉีกขาด	สามารถ
ผลิตเป็นอุปกรณ์สวมใส่เท้าที่เบาบางและแข็งแรงได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  มีส่วนผสมที่สามารถย่อยสลายได้
  มีการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ	 และทดสอบในอาสาสมัครเพื่อเปรียบเทียบการใช้งานของ 

	 กล้ามเนื้อและความรู้สึกไม่สบาย
  มีสมบัติเหนียว	แกร่ง	และสามารถขึ้นรูปให้บางได้ง่ายโดยไม่มีการฉีกขาด
  เหมาะแก่การน�าไปท�าเป็นผลิตภัณฑ์สวมใส่ในพื้นที่เหนียวหนืด	 เช่น	 พื้นโคลน	 พื้นที่ที่เปียกน�้า	 โดยวัสดุ 

	 เหนียวหนืดยึดเกาะได้น้อยกับผลิตภัณฑ์สวมใส่	ท�าให้ผู้สวมใส่เดินได้ง่ายเนื่องจากไม่มีแรงต้าน
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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ข้อต่อเหล็กกล่อง

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.อนุชา	วัฒนาภา
	 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1902004637
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1902004638
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1902004639
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1902004640
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1902005332
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1902005333
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1902005334
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 โครงสร้างตามวัตถุประสงค์	 อาทิเช่น	 เวที	 นั่งร้าน	 เป็นโครงสร้างที่ต้องการ	 การประกอบและถอดแยก 

ชิ้นส่วน	 อาศัยข้ันตอนการเช่ือมต่อส่วนประกอบของท่อนเหล็ก	 เพื่อประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างตามที่ 
ต้องการ	 โดยการประกอบใช้เวลานาน	 อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กกล่องสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องประสิทธิภาพ	
ความเร็ว	และความง่ายต่อการการขนส่งและจัดเก็บ	โครงสร้างตามวัตถุประสงค์เหล่านี้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 สามารถใช้เป็นส่วนข้อต่อส�าหรบัน�าท่อนเหลก็ประกอบเข้าด้วยกนัเพือ่ประกอบเป็นโครงสร้างตามวตัถปุระสงค์

ที่ต้องการน�าไปใช้	 เช่น	 เวที	 นั่งร้าน	 เป็นต้น	 โดยโครงสร้างดังกล่าวจะสามารถประกอบและถอดแยก 

ชิ้นส่วนได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว	 ลดขั้นตอนการเชื่อมต่อส่วนประกอบของท่อนเหล็ก	 สามารถประกอบขึ้น
เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงตามที่ต้องการได้ง่าย	ลดพื้นที่ในการจัดเก็บและการขนส่ง	ท�าให้สะดวกต่อการใช้งาน

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.หฤษฎ์	ลีละยุวพันธ์
	 หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 02	47	09626,	06	3459	9924
	 Email	 :	 haris.lee@mail.kmutt.ac.th
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ฟิล์มนิรภัยระดับนาโนส�าหรับเอกสารหรือสิ่งพิมพ์มีค่า 
ที่ต้องการความปลอดภัยจากการถูกปลอมแปลง

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ธอริน	ธีรเดชวานิชกุล
	 อภิสิทธิ์	ศรีประดิษฐ์
	 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1701000206

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัญหาการปลอมแปลงส่ิงพิมพ์มีค่า	 โดยวิธีการรักษาความปลอดภัยแบบด้ังเดิมนั้นไม่เพียงพอที่จะ

ป้องกันปัญหาให้เกิดขึ้นได้	 อันจะเห็นได้จากมีงานวิจัยก่อนหน้านี้เป็นจ�านวนมากท่ีท�าการศึกษาถึงวิธีเพิ่ม 

ความปลอดภัยให้แก่ธนบัตร	 อย่างไรก็ตามวิธีการที่น�าเสนอมาเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่ใช้อาร์เอฟไอดีชิพแท็ก	 
(RFID	 chip	 tagging)	 ในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สิ่งพิมพ์มีค่าแทบทั้งสิ้น	 ซ่ึงอาจจะไม่สะดวกนัก 

หากจะต้องท�าการแทรกสายอากาศและชิปที่มีขนาดใหญ่หากเทียบกับความบางของสิ่งพิมพ์มีค่าลงไป 

อยูใ่นตวัสิง่พมิพ์มค่ีานัน้	 ทางเลอืกทีด่กีว่าในการเพิม่ความปลอดภยัสามารถท�าได้โดยการหนัมาใช้ตวัก�าทอน	 
ซึ่งได้มีงานวิจัยก่อนหน้านี้เป็นจ�านวนมากที่ท�าการศึกษาในเร่ืองนี้	 โดยไม่จ�าเป็นต้องแทรกสายอากาศและ 

ชิปที่มีขนาดใหญ่ลงไปอยู่ในตัวสิ่งพิมพ์มีค่า	 อาทิเช่น	 ธนบัตร	 แต่อย่างใด	 อย่างไรก็ตาม	 วิธีการที่ได ้

น�าเสนอมานี้ก็ยังไม่เพียงพอป้องกันไม่ให้เกิดปลอมแปลงได้	 เนื่องจากตัวก�าทอนที่ใช้สิ่งพิมพ์มีค่าเป็น 

แผ่นฐานเหล่าน้ียังสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายจึงท�าให้สามารถท�าการปลอมแปลงได้ง่าย	 ซ่ึงเราสามารถ 

แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หากใช้ก�าทอนแบบสี่เหลี่ยมในระดับนาโน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ฟิล์มนิรภัยระดับนาโนส�าหรับเอกสารหรือสิ่งพิมพ์มีค่าที่ต้องการความปลอดภัยจากการถูกปลอมแปลง	

เป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่สิ่งพิมพ์มีค่าที่ต้องการความปลอดภัยสูงยิ่ง	 อาทิเช่น	 ธนบัตร	 พาสปอร์ต	
หนังสือเดินทาง	 เอกสารราชการ	 หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน	 โดยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยนี้จะแสดง
ลักษณะของสีที่สะท้อนและส่องส่งผ่านทะลุตัวเอกสารหรือสิ่งพิมพ์มีค่าที่ต้องการความปลอดภัยสูงยิ่งได้
แตกต่างกันจากด้านท่ีอยู่ตรงกันข้ามกัน	 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยนี้มีขนาดเล็กจิ๋วในระดับนาโนเมตร	
เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบและยากแก่การท�าซ�้าโดยมิได้อนุญาต	 เมื่อท�าการส่องสิ่งพิมพ์มีค่ากับแสงขาว
ซึ่งเมื่อท�าการกลับด้านสิ่งท่ีท้ังสองด้านจะเปลี่ยนสีสลับกันไป	 ซ่ึงปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมาจากปรากฏการณ ์

พลาสมอนบนพื้นผิวตัวก�าทอนแบบวงแหวนสี่เหลี่ยม	 เมื่อเรามองจากอีกด้านหนึ่งของสิ่งพิมพ์มีค่าที่แสงส่อง 
ทะลุผ่านลงไป	 จึงท�าให้พื้นผิวเลือกความถี่ผ่านโดยมีตัวก�าทอนแบบวงแหวนสี่เหลี่ยมในระดับนาโนของ 
เราน้ีสามารถแสดงสีต่างกัน	ณ	สองด้านของสิ่งพิมพ์มีค่า	
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.หฤษฎ์	ลีละยุวพันธ์
	 หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
	 โทรศัพท์	 :	 02	470	9626,	06	3459	9924
	 Email	 :	 haris.lee@mail.kmutt.ac.th
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วิธีการเตรียมสารละลายที่มีสมบัติความไม่ชอบน�้าอย่างยิ่งยวด
จากแกลบส�าหรับพ่นเคลือบบนพื้นผิววัสดุ

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.เขมฤทัย	ถามะพัฒน์
	 กิตติธัช	ธนสิวะวงษ์
	 ภาควิชาฟิสิกส์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1903001595
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 แกลบหรอืเปลอืกแขง็ของเมลด็ข้าวจากการสข้ีาว	 เป็นของเหลือทิง้จากภาคเกษตรกรรมในกระบวนการผลิตข้าว	

ส่วนประกอบหลกัของข้ีเถ้าแกลบคอื	 ซลิกิาซึง่เป็นธาตทุีม่มีากเป็นอนัดบั	 2	 บนเปลอืกโลกรองจากออกซเิจน	 
จงึถกูน�ามาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน	 ซลิกิามสีมบตัทิางเคมทีีค่่อนข้างเสถยีรทีอ่ณุหภมูปิกต	ิ และไม่ท�าปฏกิริยิา
ต่อสารเคมหีลายชนดิ	 ปัจจบุนัสารเคลอืบพืน้ผวิวสัดเุพือ่ให้มสีมบตัไิม่ชอบน�า้มจี�าหน่ายตามท้องตลาด	 โดยอยู่
ในรูปของสารแขวนลอยของอนุภาคนาโนซิลิกา	 ในขั้นตอนการท�าให้อนุภาคนาโนซิลิกามีสมบัติไม่ชอบน�้า	
นิยมใช้พอลิเมอร์ท่ีโมเลกุลไม่มีข้ัว	 ของเหลวที่บรรจุอนุภาคนาโนจึงถูกน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้
วสัดกุ่อสร้างมคีณุสมบตัพิเิศษทีส่ามารถกนัน�า้	 กนัฝุ่นละออง	 และคราบสกปรกต่างๆ	 ได้	 อกีท้ังกย็งัสามารถ
ท�าความสะอาดตัวเองได้ทุกครั้งเวลาที่ฝนตก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ใช้อนุภาคนาโนซิลิกาความบริสุทธิ์สูงจากแกลบที่มีสมบัติความไม่ชอบน�้ายิ่งยวดโดยใช้วิธีที่เป็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อมในการผลติ	 ใช้ส�าหรบัพ่นเคลอืบพืน้ผวิของวสัดตุ่างๆ	 เพือ่เพิม่สมบตัคิวามไม่ชอบน�า้	 ท�าให้หยดน�า้ 
ไม่สามารถยดึตดิบนพืน้ผวิของวสัด	ุ พืน้ผวิไม่เปียก	 ลดการเกดิไบโอฟิล์ม	 และเพิม่สมบตักิารท�าความสะอาด 

ตัวเองได้	 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์	 เช่น	 บรรจุภัณฑ์กระดาษกันน�้า	 แผ่นยิปซัมกันเชื้อรา	 ผ้ากันน�้า	 และกระจก
ท�าความสะอาดตัวเองได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.หฤษฎ์	ลีละยุวพันธ์
	 หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 02	470	9626,	06	3459	9924
	 Email	 :	 haris.lee@mail.kmutt.ac.th
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อะลูมิเนียมผสมที่เสริมแรงด้วยอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ 
ที่มีการเติมธาตุผสมเซอร์โคเนียมส�าหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง

นักวิจัย  
	 ชุดาทิพย์	พันธ์กลิ่น,	รศ.ดร.เชาวลิต	ลิ้มมณีวิจิตร,	ดร.จุลเทพ	ขจรไชยกูล	และ	ดร.ศุภฤกษ์	บุญเทียร
	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1901006213
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 อะลมูเินยีมผสมทีเ่สรมิแรงด้วยอนภุาคซลิคิอนคาร์ไบด์	 (SiC)	 หรอืทีเ่รยีกว่า	 อะลมูเินยีมคอมโพสตินัน้เป็นการ 

น�าเอาวสัด	ุ 2	 ชนดิ	 มาผสมกนัซึง่วสัดเุหล่านีจ้ะไม่เป็นเนือ้เดียวกนั	 ตัววสัดุประกอบด้วยโลหะอะลูมเินยีมผสม
เป็นโลหะพื้นและเสริมแรงด้วยวัสดุเซรามิกชนิดอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์	 อะลูมิเนียมคอมโพสิตนี้เป็นวัสดุที ่
นยิมใช้กนัอย่างแพร่หลายในอตุสาหกรรมต่างๆ	รวมถงึในอตุสาหกรรมยานยนต์	เช่น	ลกูสบู	 (Piston)	จานดสิเบรค	
(Break	disk)	 และจานดรมัเบรค	 (Break	Drum)	 เป็นต้น	 รวมถงึในอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์	อตุสาหกรรม
ชิ้นส่วนอากาศยาน	 และอุปกรณ์กีฬา	 เนื่องจากมีสมบัติที่โดดเด่นและข้อได้เปรียบอยู่หลายประการคือ	 
มีน�้าหนักที่เบากว่าเหล็ก	 มีความต้านทานต่อการคืบ	 ทนต่อการเสียดสี	 การใช้งานในอุตสาหกรรมบางอย่าง
จะต้องการอะลูมิเนียมคอมโพสิตที่มีสมบัติทางกลในส่วนของการรับแรงและความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง	 
ซึง่โดยปกตแิล้วเมือ่น�าอะลมูเินยีมคอมโพสติไปใช้งานทีอ่ณุหภมูสิงูกว่า	200C	จะท�าให้วสัดสุญูเสยีความแขง็แรง	
ด้วยเหตดุงักล่าวจงึมคีวามพยายามในการปรบัปรงุสมบตัขิองอะลมูเินยีมคอมโพสติให้สามารถคงความแขง็แรง
เมื่อน�าไปใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดีขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นการพัฒนาเพื่อให้คงความแข็งแรงท่ีอุณหภูมิสูง	 โดยการผสมธาตุเซอร์โคเนียมและปรับลดปริมาณธาตุ

แมกนเีซยีม	 ซึง่ส่วนผสมประกอบไปด้วย	 ธาตุเซอร์โคเนยีมซิลิคอน	 แมกนเีซียม	 เหล็ก	 ไททาเนยีม	 ทองแดง	
แมงกานีส	 สังกะสี	 อะลูมิเนียม	 และอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ที่ใช้เป็นวัสดุเสริมแรง	 รวมทั้งได้กล่าวถึง 
วิธีการหล่อวัสดุอะลูมิเนียมผสมดังกล่าว	 สามารถน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์	 อุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนกิส์	 และอตุสาหกรรมชิน้ส่วนอากาศยานได้	 เนือ่งจากสามารถคงความแข็งแรงเมือ่น�าไปใช้งานที่
อุณหภูมิสูงได้ดีขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.หฤษฎ์	ลีละยุวพันธ์
	 หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 02	470	9626,	06	3459	9924
	 Email	 :	 haris.lee@mail.kmutt.ac.th

อนุภาค
ซิลิคอนคาร์ไบด์

โลหะพื้นอะลูมิเนียม
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อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นหยา 
บสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูง

นักวิจัย  
	 ศ.ดร.สมชาย	วงศ์วิเศษ	และ	จุฑาพัฒน์	สุนทราภิรมย์สุข
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1701005937
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นนิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ	เช่น	อุตสาหกรรมอาหารและยา	 

อตุสาหกรรมเคมแีละโรงไฟฟ้า	 เป็นต้น	 ประโยชน์ของอปุกรณ์แลกเปลีย่นความร้อนแบบแผ่นคอื	 ขนาดกะทดัรดั	
ง่ายต่อการท�าความสะอาด	 และแปรเปลีย่นขนาดพ้ืนท่ีการถ่ายเทความร้อนได้	 อปุกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน
แบบแผ่นนั้นมีใช้ท้ังในระบบท่ีเป็นการไหลแบบเฟสเดียวและสองเฟส	 ส�าหรับการไหลแบบสองเฟสนั้นจะ 

ถูกน�ามาใช้ในกระบวนการควบแน่นและการเดือดในระบบท�าความเย็นที่มีความต้องการอัตราการถ่ายเท															
ความร้อนสงู	ปัจจบุนัอตุสาหกรรมต่างๆ	ยงัคงใช้อปุกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบแผ่นแบบทัว่ไป	ซ่ึงไม่คุม้ค่า 
กับพลังงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป	 ดังนั้นการเพ่ิมค่าสรรถนะการถ่ายเทความร้อนของ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นจึงสมควรท�าเป็นอย่างยิ่ง	 ด้วยเหตุนี้จึงน�ามาสู่การประดิษฐ์นี้โดยน�า
การดัดแปลงพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อนมาประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น	 ซ่ึงวิธีนี้ 
ใช้ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรงุพืน้ผวิต�า่	 แต่อปุกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบแผ่นท่ีมผิีวหยาบจะมค่ีาสมรรถนะ
ทางความร้อนสูงขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นการน�าแผ่นแลกเปลีย่นความร้อนท่ีมพีืน้ผวิหยาบมาท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการถ่ายเทความร้อนจากของไหล

ทีมี่อุณหภูมสิงูผ่านแผ่นแลกเปลีย่นความร้อนไปยงัของไหลทีม่อีณุหภมูติ�า่	 โดยอปุกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน
แบบแผ่นมกีารใช้แผ่นแลกเปลีย่นความร้อนท่ีมลัีกษณะพิเศษ	 น�าไปสู่การเพ่ิมสมรรถนะการถ่ายเทความร้อน 

ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	 เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นทั่วไป	 
การน�าแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีพื้นผิวหยาบมาประยุกต์ใช้จะท�าให้จ�านวนแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน 

ที่ใช้ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นนั้นน้อยลง	 ขณะที่สมรรถนะในการถ่ายเทความร้อนนั้น 

เท่าเดิม	 ท�าให้ขนาดของอปุกรณ์แลกเปลีย่นความร้อนแบบแผ่นนัน้เลก็ลง	 มคีวามกะทดัรดัมากขึน้	 นอกจากนัน้
ยงัส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นนั้นลดลง	 น�ามาใช้ทดแทนแผ่นแลกเปลี่ยน
ความร้อนแบบทั่วไปที่ใช้ในปัจจุบัน	ส่งผลให้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีขนาดกะทัดรัดและมีความคุ้มค่า

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.หฤษฎ์	ลีละยุวพันธ์
	 หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 02	470	9626,	06	3459	9924
	 Email	 :	 haris.lee@mail.kmutt.ac.th
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อุปกรณ์ให้ความร้อนและหัวเผาวัสดุพรุนในรูปแบบต่างๆ

นักวิจัย  
	 ศ.ดร.ส�าเริง	จักรใจ
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1201002380,	สิทธิบัตร	เลขที่	1201002381,	สิทธิบัตร	เลขที่	1201002382,
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1201006505	และ	สิทธิบัตร	เลขที่	1801001063
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ให้ความร้อนและหัวเผาวัสดุพรุนในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อให้มีความเหมาะสมส�าหรับ

อุตสาหกรรมโดยมีรูปแบบดังนี้
	 1.	อุปกรณ์ให้ความร้อนและหัวเผาวัสดุพรุนในตัวเดียวกันชนิดรีเจนเนอเรทีฟ
	 2.	หัวเผาวัสดุพรุนส�าหรับเชื้อเพลิงเหลวชนิดรีเจนเนอเรทีฟและไร้การแตกตัวเป็นฝอยละออง
	 3.	ระบบหัวเผาวัสดุพรุนสมรรถนะสูงส�าหรับเชื้อเพลิงเหลว
	 4.	ระบบหัวเผาวัสดุพรุนประเภทเหนี่ยวน�าอากาศด้วยตัวเองส�าหรับเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแก๊ส
	 5.	ระบบหัวเผาวัสดุพรุนสมรรถนะสูงชนิดสามารถควบคุมอุณหภูมิของเชื้อเพลิงได้
	 โดยที่อุปกรณ์ต่างๆ	 ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 การถ่ายเทความร้อน	 การใช้เชื้อเพลิง	 และ 

ลดการก่อก๊าซพิษจากการเผาไหม้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ให้ความร้อนและหัวเผาวัสดุพรุนในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเลือก 

น�าไปใช้ให้เหมาะกับขบวนการต่างๆ	 ของตนเองอย่างเหมาะสม	 ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่สามารถน�าไป 

ใช้ประกอบด้วย	 หวัเผาเชือ้เพลงิเหลวส�าหรบัหม้อไอน�า้	 (boiler),	 หวัเผาส�าหรับเคร่ืองยนต์สันดาปภายนอก	 
(external	combustion	engine),	 เตาให้ความร้อนแก่ของไหล	(fluid	heater)	ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี,	 
เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจน	 (hydrogen	 reformer),	 ระบบหัวเผาในเครื่องยนต์กังหันแก๊ส	 (gas	 turbine),	 
อตุสาหกรรมแปรรปูอาหารทีม่กีารให้ความร้อนแก่ภาชนะหงุต้มโดยตรง	(การต้ม	การตุ๋น	การนึง่	หรือการทอด)	 
อุปกรณ์ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 การถ่ายเทความร้อน	 การใช้เชื้อเพลิง	 และลดการก่อก๊าซพิษ 

จากการเผาไหม้
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.หฤษฎ์	ลีละยุวพันธ์
	 หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 02	470	9626,	06	3459	9924
	 Email	 :	 haris.lee@mail.kmutt.ac.th
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เครื่องผลิตชีวมวลความร้อนสูงด้วยปฏิกรณ์
แบบสั่นสะเทือนร่วมกับไมโครเวฟ

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์	ศรีมิตรรุ่งโรจน์
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	16541
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เชือ้เพลงิชวีมวล	 (Biomass)	 ถอืได้ว่าเป็นแหล่งพลงังานหมนุเวยีนทีส่ะอาด	 แต่กม็อีปุสรรคในการน�าไปใช้งาน	 

เน่ืองด้วยเป็นเชื้อเพลิงท่ีติดไฟยาก	 เขม่าและควันเยอะ	 และยังมีการปะทุของเชื้อเพลิงที่รุนแรงก่อให้เกิด 

อันตรายต่อผู้ใช้งาน	 รวมถึงมีปัญหาในการจัดการค่อนข้างมาก	 เช่น	 ปัญหาการขนย้าย	 ปัญหาพ้ืนที ่
ในการจัดเก็บ	 เป็นต้น	 และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ชีวมวล	 (Biomass)	 ที่ใช้เพื่อผลิตพลังงานต่อ	 
1	 หน่วยพลังงานกับเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ	 เช่น	 ถ่านหิน	 จะพบว่า	 ต้องใช้ปริมาณที่มากกว่า	 เนื่องด้วย 

ชีวมวล	 (Biomass)	 มีปริมาณความชื้นสูง	 มีค่าความร้อนต�่า	 และมีความหนาแน่นต�่า	 ซึ่งโดยทั่วไป 

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมักจะต้องการลดขนาดให้เป็นชิ้นเล็กๆ	เพื่อให้เผาไหม้ได้ง่ายขึ้น
	 ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงคุณภาพของตัวเชื้อเพลิงชีวมวลดังกล่าว	 โดยอาศัยกระบวนการทอร์ริแฟคช่ัน	 

(Torrefaction)	 โดยใช้ความร้อนแบบไม่ใช้อากาศท�าปฏิกิริยา	 ที่อุณหภูมิ	 250-300	 องศาเซลเซียส	 ท�าให้
ชีวมวล	 (Biomass)	 มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพดีขึ้น	 เช่น	 ค่าความร้อน	 ความหนาแน่น	 ปรับปรุง
คุณสมบัติของชีวมวล	(Biomass)	ให้สามารถทนความชื้นได้	เป็นต้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  เป็นนวัตกรรมด้านเครื่องผลิตชีวมวลรูปแบบใหม่
  ใช้ผลิตชีวมวลได้หลายชนิด	อาทิเช่น	เศษไม้สับ	แกลบ	ซังข้าวโพด	ฯลฯ
  ใช้งาน	 และดแูลรกัษาง่าย	 และมปีระสทิธภิาพในการท�างานสูงเมือ่เทียบกบัระบบผลิตชวีมวลด้วยขดลวด 

	 ท�าความร้อนด้วยไฟฟ้า
  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์	ศรีมิตรรุ่งโรจน์
	 ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 โทรศัพท์	 :	 02	587	4336	ต่อ	8631,	09	2707	0777
	 Email	 :	 theerasak.s@eng.kmutnb.ac.th,	trsdev@gmail.com
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เครื่องตีเกลียวเส้นด้าย

นักวิจัย  
	 ภรณี	หลาวทอง
	 คณะเทคโนโลยีการจัดการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสุรินทร์		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	12001
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 หลกัการทอผ้าคอื	 การท�าให้เส้นด้ายสองกลุม่ขดักนัในลกัษณะตัง้ฉากกนั	 เส้นด้ายกลุม่หนึง่เรยีกว่า	 ด้ายยนื	 

และอกีกลุม่หนึง่เรยีกว่า	 ด้ายพุง่	 ซึง่เส้นด้ายทัง้สองกลุม่ต้องผ่านการน�าไปตเีกลยีวก่อน	 ทัง้นีเ้พือ่ท�าให้เส้นด้าย 

มีความเหนียวและผ้าที่ทอมีความหนา	 การตีเกลียวเป็นการน�าเส้นด้ายตั้งแต่	 2	 เส้นขึ้นไปมาพันกัน 

ในลักษณะเกลียว	 กระท�าได้โดยการน�าเส้นด้ายมากรอเข้ากง	 พร้อมกับดึงเข้าออกในจังหวะและความยาว
ที่เหมาะสม	 ทั้งนี้เพื่อให้ได้จ�านวนเกลียวที่ต้องการและน�าเข้าเครื่องปั่นเพื่อให้เส้นด้ายแน่นขึ้น	 ก่อนที่หมุน
เข้ากงอีกครั้ง	 เพื่อรวมเป็นไจ	 ซึ่งหนึ่งไจต้องหมุนกง	 80	 รอบ	 เรียกว่า	 ด้ายดิบ	 อุปกรณ์กงแบบเดิมที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ตีเกลียวเส้นด้ายมีลักษณะเป็นล้อวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	 0.50	 เมตร	 รองรับด้วย 

ขาตั้ง	 และมีมือหมุน	 เพื่อท�าให้ล้อวงกลมหมุนด้วยการหมุนของผู้ปฏิบัติงานและปลายอีกด้านหนึ่งของกง 
ถกูออกแบบให้มแีกนเหลก็เรยีกว่า	 เหลก็ไน	 เชือ่มยดึอยูแ่ละมหีลอดด้ายสวมอยู	่ โดยมสีายพานเป็นอปุกรณ์ 

ส่งก�าลังระหว่างล้อวงกลมกับเหล็กไน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลการน�าไปใช้งานในกระบวนการตีเกลียวเส้นไหม	 เมื่อพิจารณาจ�านวนเกลียวเส้นด้ายที่ผ่านการตีเกลียว 

เส้นไหมด้วยอุปกรณ์ตีเกลียวเส้นไหม	 จ�านวนเกลียวเส้นด้ายมากที่สุดมีค่าเท่ากับ	 290	 เกลียวต่อเมตร	 
และจ�านวนเกลียวเส้นด้ายน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ	 172	 เกลียวต่อเมตร	 มีค่าพิสัยเท่ากับ	 118	 เกลียวต่อเมตร	 
และจ�านวนเกลียวเส้นด้ายที่ผ่านการตีเกลียวเส้นไหมด้วยเคร่ืองตีเกลียวเส้นไหมมีค่าเท่ากับจ�านวนเกลียว 
เส้นด้ายมากที่สุดมีค่าเท่ากับ	 305	 เกลียวต่อเมตร	 และจ�านวนเกลียวเส้นด้ายน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ	 
299	 เกลียวต่อเมตร	 มีค่าพิสัยเท่ากับ	 6	 เกลียวต่อเมตร	 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยก�าลังการผลิตการตีเกลียว 
เส้นไหมด้วยอุปกรณ์ตีเกลียวเส้นไหมของกลุ่มผู้ทอผ้าไหม	 มีค่าเท่ากับ	 17.80	 เมตรต่อนาที	 และก�าลัง 
การผลิตการตีเกลียวเส้นไหมด้วยเครื่องตีเกลียวเส้นไหมมีค่าเท่ากับ	 94.00	 เมตรต่อนาที	 ก�าลังการผลิต 

เพิ่มขึ้นเท่ากับ		428.09	เปอร์เซ็นต์เมื่อพิจารณาความเหนียวเส้นไหมที่ผ่านการตีเกลียวเส้นไหมด้วยอุปกรณ์ 
ตีเกลียวเส้นไหม	 มีค่าเท่ากับ	 3.516	 เมตรต่อนาที	 และความเหนียวเส้นไหมที่ผ่านการตีเกลียวเส้นไหมมี 
ค่าเท่ากับ	3.708	เมตรต่อนาที	ค่าความเหนียวเพิ่มขึ้น	5.46	เปอร์เซ็นต์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิชุดา	กล้าเวช
	 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	 โทรศัพท์	 :	 04	423	3000	ต่อ	5101,	06	2165	6415
	 Email	 :	 unisearch.rmuti@gmail.com,	wichudaklawech@gmail.com
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เครื่องป้ิงอัตโนมัติแบบให้ความร้อนสองข้าง
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

นักวิจัย  
	 ผูู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา	ศรีกุล
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	นครราชสีมา		

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803002898	ยื่นค�าขอวันที่	30	พฤศจิกายน	2561

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เครือ่งป้ิงอาหารได้มกีารพฒันารปูแบบการป้ิงหลากหลายอย่างเช่น	 เตาให้ความร้อนโดยถ่าน	 แก๊ส	 หรอืขดลวด

ความร้อนแบบไฟฟ้า	 ได้มีการน�าระบบพลิกกลับ	หรือระบบหมุนอาหารเพื่อไม่ให้เกิดการไหม้หรืออาหารที ่
น�ามาป้ิงอาจจะสกุไม่ทัว่ถงึ	 ด้วยเหตนุีท้�าให้มกีารออกแบบเคร่ืองมอืช่วยในการป้ิงท่ีมมีาก่อนนีโ้ดยการท�างาน
แบบอตัโนมตัมิตัไม่ต้องเฝ้าตลอดเวลาการป้ิง	 พออาหารสุกเคร่ืองจะหยดุการให้ความร้อนและน�าอาหารออก	
ชุดให้ความร้อนและยังเพิ่มสมองกลให้เครื่องปิ้ง	 ส่วนสุดท้ายลดพลังงานระบบจนเครื่องสามารถท�างานกับ
แบตเตอรี่	ท�าให้สามารถน�าไปใช้ปิ้งได้ทุกที่ไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบอื่นๆ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครือ่งป้ิงอาหารแบบให้ความร้อนสองข้างนีม้รีะบบควบคมุความเร็วการหมนุไม้เสียบ	 มรีะบบต้ังเวลาตามที ่

ผู้ใช้ก�าหนด	 มีระบบป้องกันอาหารไหม้โดยสร้างชุดพลิกไม้เสียบให้ออกจากเตาเมื่ออาหารสุกและชุดพลิก 

ชุดหมุนไม้เสียบนี้จะหยุดหมุนเพื่อให้ผู้ใช้เปลี่ยนไม้เสียบชุดใหม่ได้	 และไม่สัมผัสความร้อนโดยตรงจากเตา	
จุดเด่นของผลงานคือ	ลดจ�านวนแรงงานได้	และอาหารที่สุกพร้อมกัน

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิชุดา	กล้าเวช
	 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	 โทรศัพท์	 :	 04	423	3000	ต่อ	5101,	06	2165	6415
	 Email	 :	 unisearch.rmuti@gmail.com,	wichudaklawech@gmail.com
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ชุดค้นหมี่เส้นด้าย

นักวิจัย  
	 มาโนช	ริทินโย,	กัมปนาท	ถ่ายสูงเนิน,	จิตติวัฒน์	นิธิกาญจนธาร	และ	อมรศักดิ์	มาใหญ่
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	13026	และ	อนุสิทธิบัตร	เลขที่	13263,	อนุสิทธิบัตร	เลขที่	10112
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ผ้ามัดหมี่	 หมายถึง	 ผ้าทอจากเส้นด้าย	 (เส้นไหมและเส้นฝ้าย)	 ซึ่งมีลวดลายต่างๆ	 ที่เกิดจากการใช้วัสด ุ

ไม่ดูดซึมสีมัดบางส่วนของเส้นด้ายให้แน่น	 เพื่อไม่ให้สีย้อมซึมติดเป็นช่วงๆ	 ตอนๆ	 ตามลวดลายที่ต้องการ	
น�าเส้นด้ายไปย้อมสี	 น�าวัสดุที่ใช้มัดเส้นด้ายออก	 และน�าเส้นด้ายกรอเข้ากับหลอดเพื่อทอเป็นผืนผ้าต่อไป	 
การค้นหมีเ่ส้นด้ายเป็นขัน้ตอนการเตรยีมเส้นด้ายพุ่งของกระบวนการทอผ้ามดัหมี	่ อปุกรณ์ทีใ่ช้ส�าหรับการค้นหม่ี
เส้นด้ายเรียกว่า	 โฮงค้นหมี่	 ซึ่งโฮงค้นหมี่แบบเดิมมีลักษณะเป็นกรอบไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้าง	
60-80	 เซนตเิมตร	ความยาว	102	 เซนตเิมตร	 (ความยาวเท่ากบัความกว้างของผ้าทีท่อส�าเรจ็แล้ว)	ซึง่สามารถ
หมุนรอบตัวได้	โดยการรองรับด้วยขาตั้งซึ่งตั้งอยู่บนฐานโฮงค้นหมี่	ด้านข้างขวามือของโฮงค้นหมี่ออกแบบ
ให้มีคันโยกเพื่อหมุนโยกให้โฮงค้นหมี่หมุน	และด้านหน้าของฐานโฮงค้นหมี่ออกแบบให้มีร่องวางเส้นด้าย	 
ซึ่งห่างกันร่องละ	1	เซนติเมตร	จ�านวน	74	ร่อง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 หลักการออกแบบชุดค้นหมี่เส้นด้าย	รายละเอียดดังนี้
	 1.	ชุดค้นหมี่เส้นด้ายออกแบบให้มีกลไกการส่งก�าลัง	 2	 ระบบ	 คือ	 แบบเท้าเหยียบและแบบมือโยก	 

	 ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท�างานได้ง่ายขึ้น
	 2.	การออกแบบการปรบัระยะความยาวของโฮงเส้นด้ายด้วยสกรูปรับระยและสเกลบอกระยะ	 ท�าให้สามารถ 

	 ก�าหนดระยะการค้นหมี่เส้นด้ายได้อย่างเที่ยงตรง
	 3.	ออกแบบชดุค้นหมีเ่ส้นด้ายให้ถกูต้องตามหลักการยศาสตร์	 โดยใช้ค่าสรีระร่างกายของผู้ปฏบิติัเป็นพ้ืนฐาน 

	 การออกแบบ
	 ประสิทธิภาพของชุดค้นหมี่เส้นด้าย
 1.	อุปกรณ์โฮงค้นหมี่	 ท�าให้เกิดการสูญเสียเส้นด้าย	 =204	 เมตรต่อผ้า	 1	 ผืน	 และชุดค้นหมี่เส้นด้ายให้เกิด 

	 การสูญเสียเส้นด้าย	 =11	 เมตรต่อผ้า	 1	 ผืน	 ชุดค้นหมี่เส้นด้ายสามารถลดการสูญเสียเส้นด้าย	 
	 =94.60	เปอร์เซ็นต์

	 2.	เวลาการค้นหมี่เส้นด้ายด้วยชุดค้นหมี่เส้นด้าย	 =47	 นาทีต่อการเตรียมเส้นด้ายส�าหรับผ้าทอ	 1	 ผืน	 
	 ชุดค้นหมี่เส้นด้ายสามารถลดเวลาการค้นหมี่เส้นด้าย	=73.88	เปอร์เซ็นต์

	 3.	ค่าดัชนีความไม่ปกติของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มทอผ้าเมื่อใช้ชุดค้นหมี่เส้นด้าย	 (Abnormal	 Index;	AI)	 =1.95	 
	 ซึ่งหมายถึง	มีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	วิชุดา	กล้าเวช
	 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	 โทรศัพท์	 :	 04	423	3000	ต่อ	5101,	06	2165	6415
	 Email	 :	 unisearch.rmuti@gmail.com,	wichudaklawech@gmail.com
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

รถยกสิ่งของขึ้น/ลงหลังรถกระบะด้วยระบบไฮดรอลิกส์

นักวิจัย  
	 ชาญชัย	เหลาหา,	ผศ.เอกสิทธิ์	เซ็นหอม,	นิรัตน์	พึ่งพา	และ	เจนนิวัฒน์	กองทิพย์
	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801000372	ยื่นค�าขอวันที่	1	ธันวาคม	2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันพนักงานขนส่งจ�าเป็นต้องมีรถยกของ	 (Stacker)	 อ�านวยความสะดวกการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่มี 

น�า้หนกัมาก	รถยกของ	(Stacker)	สามารถยกน�า้หนกัได้	200-2,100	กโิลกรมั	ยกได้สงู	850-1,560	มลิลเิมตร	
จากน้ันต้องใฃ้แรงงานคนในการขนของข้ึนไปวางด้านในรถบรรทุกหรือรถกระบะ	 การด�าเนินการดังกล่าว 
ส่งผลกระทบต่อการปวดหลงั	 ปวดขา	 เนือ่งจากยกสิง่ของทีม่นี�า้หนกั	 รถยกใช้ระบบไฮดรอลกิในการยกของได้
อย่างง่ายส�าหรบัสนิค้าขนาดใหญ่	 แต่ระบบการท�างานยงัใช้แรงงานคนในการโยกคนัอดัน�า้มนัไฮดรอลกิส์เข้า	 
หรอืบางรุน่ใช้ระบบไฟฟ้าช่วยอดัน�า้มนั	 รถดงักล่าวมข้ีอเสยีคอื	 ไม่สามาน�ารถยกของไปวางไว้ข้างในหรือน�ารถ
ยกเข้าไปดึงของจากข้างในรถกระบะได้	 หากจะยกของขึ้นบนรถกระบะต้องวางบนท้ายรถก่อน	 จากนั้น
จะต้องดันของเข้าไปข้างใน	 จึงไม่สะดวก	 หรือในท�านองเดียวกันหากต้องการยกของลงจากข้างในท้ายรถ
กระบะต้องดึงของออกมาไว้ที่ท้ายกระบะก่อน	แล้วค่อยเอางารถยกสอดเข้า

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  เพิ่มผลผลิตในการขนส่ง
  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
  ลดอาการเจ็บปวดของผู้ปฎิบัติงาน
  ได้องค์ความรู้ในการพัฒนารถยก
  เพิ่มศัพยภาพการแข่งขัน
	 ผลการทดสอบเครื่องยกของขึ้นหลังรถกระบะด้วยระบบไฮดรอลิกส์	 ท�าการทดสอบโดยการยกปุ๋ยขึ้น 

หลังรถกระบะ	 ครั้งละ	 50,	 100,	 150	 กิโลกรัม	 และลักษณะพื้นที่ในการทดสอบยกของขึ้นหลังรถกระบะ 

ม	ี2	ลกัษณะ	ประกอบไปด้วย	พืน้คอนกรตี	และพืน้ถนนลาดยางซึง่ได้ท�าทดลองทัง้หมด	30	ชดุ	ชดุละ	10	ครัง้
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิชุดา	กล้าเวช
	 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	 โทรศัพท์	 :	 04	423	3000	ต่อ	5101,	06	2165	6415
	 Email	 :	 unisearch.rmuti@gmail.com,	wichudaklawech@gmail.com
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

วัสดุป้องกันการพังทลายของผนังดินลาดเอียง

นักวิจัย  
	 ศ.ดร.กิตติเทพ	เฟื่องขจร	และคณะ
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1901006291	ยื่นค�าขอวันที่	18	กันยายน	2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ช้ินส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูปในลักษณะตารางสี่เหลี่ยมท�าหน้าที่ป้องกันผนังความลาดเอียงให้มีเสถียรภาพ 

ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมตลอดแนวความลาดเอียงนั้นๆ	 ซึ่งการประกอบแต่ละชิ้นส่วนค่อนข้างยาก	 
เนื่องจากมีขนาดใหญ่จึงต้องใช้เครื่องจักรในการยกแต่ละชิ้นส่วนขึ้นไปวาง	 ส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายในการ 
ติดตั้งสูง	และไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ใช้หลกัการเชงิกลศาสตร์ประกอบด้วย	2	 ส่วน	คอื	 1.	 ชิน้ส่วนคอนกรตีรปูแท่งทีม่หีน้าตดัเป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั 

มีบ่าที่มีความลึกเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าตัดไว้ใช้ส�าหรับล็อคแต่ละแท่งเข้าด้วยกัน	2.	ตะขอยึดชิ้นส่วนคอนกรีต
รูปแท่งให้ติดกับผนังความลาดเอียง	มีลักษณะเป็นเหล็กงอสองขาที่มีความยาวของขาไม่น้อยกว่า	30	cm.

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุปผาชาติ	กันสา
	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 โทรศัพท์	 :	 04	422	4825,	09	5814	5910
	 Email	 :	 buppha_chat@g.sut.ac.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

Couter Rotating Generator

นักวิจัย  
	 ดร.นรินทร์	บุญตานนท์
	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1301004951

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 พลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัพืน้ฐานของการด�าเนนิชวีติของมนษุย์	 ปัจจบุนัการผลติไฟฟ้าโดยใช้เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า

ต้องใช้แหล่งพลังงาน	 ท้ังจากเช้ือเพลิงและจากพลังงานตามธรรมชาติ	 ซึ่งการผลิตไฟฟ้าออกมาก็จะท�าให ้

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง	 แต่จะดีแค่ไหนหากเราสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้มากขึ้นแต่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม	 หรือใช้ทรัพยากรที่เท่ากันแต่ได้ไฟฟ้ามากขึ้น	 การพัฒนานวัตกรรมด้าน
การก�าเนิดไฟฟ้าจึงมีความจ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบหมุนสวนทางเป็นการพัฒนานวัตกรรมการก�าเนิดไฟฟ้ารูปแบบใหม่โดยการท�าให ้

ทั้งสนามแม่เหล็กและขดลวดที่ใช้ในการก�าเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้าม	 โดยกลไกนี้จะท�าให้ไฟฟ้า 
ที่ผลิตได้มากขึ้น	ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งแหล่งพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 อธิฌา	สร้อยนาค
	 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 โทรศัพท์	 :	 02	849	6056,	09	8662	4992
	 Email	 :	 athicha.soi@mahidol.edu
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

Household's Organic Waste Digester

นักวิจัย  
	 ดร.นรินทร์	บุญตานนท์
	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1203000635
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัญหาขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนเป็นปัญหาที่ส�าคัญทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 ในปัจจุบันการแก้ปัญหา 

ในส่วนนี้มักใช้กระบวนการจัดการของส่วนกลางเป็นหลัก	 แต่เนื่องจากกระบวนการรวบรวม	 จัดเก็บและ 

ก�าจดั	 จะต้องท�าในเวลาค่อนข้างจ�ากัดเนือ่งด้วยคณุสมบตัขิองสารอนิทรย์ีทีย่่อยสลายเรว็	 อาจท�าให้ประสทิธภิาพ
ของการจัดการไม่ดีเท่าที่ควร	 ดังนั้นหากทุกครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหานี้ตั้งแต่ต้นทาง	
โดยใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่เหมาะสม	จะท�าให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ก็ให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ผู้ใช้เองและส่วนรวมอีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครือ่งก�าจดัขยะอนิทรย์ีภายในครวัเรอืนนี	้ สามารถจัดการกบัขยะอนิทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว	 โดยสามารถก�าจดั

ขยะอินทรีย์ได้อย่างต่อเนื่องภายใน	 48	 ชั่วโมง	 โดยไม่มีกลิ่นและแมลงรบกวน	 สามารถจัดการขยะอินทรีย ์

ได้หลากหลายประเภท	ค่าใช้จ่ายต�่า	ผลพลอยได้ยังสามารถน�าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้อีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 อธิฌา	สร้อยนาค
	 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 โทรศัพท์	 :	 02	849	6056,	09	866	24992
	 Email	 :	 athicha.soi@mahidol.edu
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เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาตอบสนอง
ส�าหรับทักษะเทนนิส

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ลัคนา	พิมพ์จันทร์	และคณะ
	 ส�านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 สมรรถภาพทางกายนักกีฬาเทนนนิสท่ีส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือ	 การที่นักเทนนิสมีปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็ว	 

ดงันัน้การวดัการทดสอบความเรว็ของการตอบสนองทีส่ั่งการโดยระบบประสาทตาจากการมองเหน็	 ส่งสัญญาน
ไปสมอง	 และสัง่การต่อระบบกล้ามเนือ้แขนให้ตอบสนองต่อสญัญานเสยีงทีด่งัขึน้เมือ่กดปุม่สแีดงให้เครือ่งท�างาน	 
ซึง่สามารถวดัความเรว็ในการตอบสนองโดยเครือ่งมอืชิน้นีไ้ด้ง่ายจากวงจรนาฬิกาทีไ่ด้เชือ่มต่อกบัตวัรบัสญัญาน 

ที่เป้าตีลูกบอลสีแดง	 ใช้ทดสอบวัดความเร็วของปฏิกิริยาการตอบสนองของนักเทนนิสโดยเฉพาะ	 ซ่ึงเป็น 

การทดสอบการท�างานประสานกันระหว่างระบบประสาทตากับกล้ามเนื้อแขน	 ซึ่งมีความส�าคัญต่อความเร็ว
ในการตีลูกเทนนิส	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การเล่นลูกวอลเลย์หน้าตาข่าย	ทั้งนี้สามารถใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการฝึก 

เพื่อลดเวลาการตอบสนองได้เป็นอย่างดี
 การท�างานของเครื่องมือ
	 1.	กดปุ่มเพื่อให้สัญญานเสียง	นาฬิกาจับเวลาท�างาน
	 2.	นักเทนนิสยืนจับไม้เทนนิส	 ได้ยินเสียง	 วอลเลย์หรือใช้ไม้แตะที่ตัวรับสัญญานที่ลูกบอลสีแดง	 

	 ซึ่งมีตัวรับสัญญานติดอยู่
	 3.	วงจรนาฬิกาจะเริ่มท�างานเมื่อกดปุ่มสีแดง	และจะหยุดเมื่อไม้เทนนิสกระทบตัวรับสันญาณที่ลูก
	 4.	บันทึกเวลา
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบปฏิกิริยาส�าหรับนักเทนนิส	 ใช้ง่าย	 ราคาไม่แพง	 และมีความน่าเชื่อถือสูง	 

เป็นเครื่องมือที่ผลิตโดยนักวิจัยไทย	ลดต้นทุนการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 กัตติกา	แพรกทอง
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	 โทรศัพท์	 :	 07	567	2927,	08	9971	7930
	 Email	 :	 kattika.pr@wu.ac.th



215

เทคโนโลยีต�อรองราคา

เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาตอบสนอง
ส�าหรับทักษะมวยไทย

นักวิจัย  

	 ผศ.ดร.ลัคนา	พิมพ์จันทร์	และคณะ
	 ส�านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 องค์ประกอบของสมรรถาพทางกายนักกีฬามวยไทย	 ที่ส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือ	 การที่นักมวยไทยมีปฏิกิริยา

ตอบสนองที่เร็ว	 เพราะเวลาที่คู่ต่อสู่ออกอาวุธ	 ท�าให้สามารถหลบหลีก	 หรือป้องกัน	 และออกอาวุธโต้ตอบ
ได้ทันทีทันใด	 ดังนั้นการวัดการทดสอบความเร็วของการตอบสนองที่สั่งการโดยระบบประสาท	 ที่มีต่อระบบ
กล้ามเนื้อ	 สามารถวัดความเร็วในการตอบสนอง	 โดยเครื่องมือชิ้นนี้ใช้ทดสอบวัดความเร็วของปฏิกิริยา 
การตอบสนองของนักมวยไทยโดยเฉพาะ	 ซ่ึงเป็นการทดสอบการท�างานประสานกันระหว่างระบบประสาท
กับกล้ามเนื้อ	ซึ่งมีความส�าคัญต่อความเร็วในการออกทักษะ	การชก	การเตะ	 โดยเฉพาะในช่วงเวลาฝึกซ้อม
และขณะแข่งขัน

	 การท�างานของเครื่องมือ
	 1.		กดปุ่มเพื่อให้สัญญานเสียง	นาฬิกาจับเวลาท�างาน
	 2.	นักมวยออกทักษะ	ชก	หรือ	เตะ	ไปที่กระสอบทราย	ซึ่งมีตัวรับสัญญานติดอยู่
	 3.	นาฬิกาหยุดเมื่อกระสอบทรายสั่น
	 4.	บันทึกเวลาในการตอบสนองของนักมวย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบปฏิกิริยาส�าหรับนักมวยไทย	 ใช้ง่าย	 ราคาไม่แพง	 และมีความน่าเชื่อถือสูง	 

เป็นเครื่องมือที่ผลิตโดยนักวิจัยไทย	ลดต้นทุนการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 กัตติกา	แพรกทอง
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	 โทรศัพท์	 :	 07	567	2927,	08	9971	7930
	 Email	 :	 kattika.pr@wu.ac.th
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ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์	อิ่มใจ
	 ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001173	ยื่นค�าขอวันที่	1	มิถุนายน	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การประดษิฐ์ระบบผนงัคอมโพสติแบบรงัผึง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านต้นทนุการผลิต	 ประสิทธภิาพ 

ด้านพลงังาน	 และปัจจยัความแขง็แรงทางด้านวศิวกรรม	 โดยบรูณาการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดเรยีง
วัสดุแกนกลางท่ีใช้รับน�้าหนักเป็นแบบลักษณะรังผึ้ง	 มีความต่อเนื่องของคอนกรีตมวลเบาที่มีเม็ดโฟมเป็น 

ส่วนประกอบ	 ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนกันความร้อนและความชื้นได้อย่างดีเยี่ยม	 การจัดเรียงวัสด ุ

แกนกลางในลกัษณะรปูแบบรงัผึง้นีจ้ะมคีวามสามารถต้านทานแรงแนวราบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	 ความมุง่หมาย 

ของการประดษิฐ์นี	้ เพือ่ให้เกดิการบรูนาการของระบบผนงัโดยค�านงึถงึประสทิธภิาพด้านต้นทนุ	 ประสทิธภิาพ
ด้านการประหยัดพลังงาน	 และประสิทธิภาพด้านการรับน�้าหนัก	 ที่ติดตั้งได้รวดเร็วโดยช่างทั่วไป	 เนื่องจาก
ส่วนประกอบของผนังทุกชิ้นส่วน	 เป็นวัสดุส�าเร็จรูป	 และไม่ต้องมีการฉาบที่ผิว	 และยังสามารถเดินงาน 

ท่องานระบบต่างๆ	 ได้โดยไม่ต้องสกัด	 หรือรื้อชิ้นส่วนผนังออก	 ซึ่งจะลดขั้นตอนการก่อสร้างลงได้มาก	
และสามารถออกแบบใช้เป็นผนังรับแรงส�าหรับบ้านพักอาศัย	ขนาด	1	ชั้น	โดยไม่ต้องก่อสร้างคานหรือเสา	 
แบบผนังดั้งเดิม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ก่อสร้างได้รวดเร็ว	ประหยัดเวลาและวัสดุเหลือทิ้ง
  ผนังสามารถรับแรงในแนวราบและแนวดิ่งได้
  สามารถออกแบบใช้เป็นระบบผนังรับแรงส�าหรับบ้านพักอาศัยขนาด	1	ชั้นได้
  สามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 กัตติกา	แพรกทอง
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	 โทรศัพท์	 :	 07	567	2927,	08	9971	7930
	 Email	 :	 kattika.pr@wu.ac.th
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ผลิตภัณฑ์เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ เพื่อวิสาหกิจสวน
ยางขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทาง “สานพลังประชารัฐ”

นักวิจัย  
	 อนุพงษ์	รัฐิรมย์,	ดร.ศันศนีย์	ศรีจันทร์	และ	กรวิช	แก้วดี
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903000070	ยื่นค�าขอวันที่	14	มกราคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 2559	 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์	 ภาควิชาเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	 ได้มีการลงพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก	 จ�ากัด	 ต.ภูผาหมอก	
อ.กันทรลักษ์	 จ.ศรีสะเกษ	 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง	 หันมาใช้กรดฟอร์มิก	 (Formic	 Acid)	 
แทนการใช้กรดซลัฟรูกิ	(Sulfuric	Acid)	พบว่า	น�า้กรดส่วนใหญ่ในพ้ืนทีไ่ม่ระบชุนดิของกรด	ไม่ระบคุวามเข้มข้น
และไม่ระบุวิธีการเตรียม	 ยังพบปัญหาหลักๆ	 ของกลุ่มเกษตรกรคือ	 ในการใช้กรดฟอร์มิกจับตัวน�้ายางเพื่อ 

ท�าเป็นยางก้อนถ้วยนัน้	 เกษตรกรจะต้องลงทนุซือ้กรดฟอร์มกิความเข้มข้นสงูมาเจอืจางให้ได้ตามเปอร์เซน็ต์ 

ทีต้่องการ	 ซึง่ไม่สะดวกและในขัน้ตอนการเตรยีมหากไม่มกีารป้องกนัทีด่จีะเกดิการระคายเคอืงบรเิวณผวิหนงั		
ของกรด	5%	ตรงตามมาตรฐานทุกขวด	และผสมได้ในปริมาณที่ตรงตามความต้องการของชาวสวน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ตู้ต้นแบบของเครื่องผสม	 Formic	 Acid	 แบบอัตโนมัติ	 เพื่อวิสาหกิจสวนยางขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตามแนวทาง	 “สานพลงัประชารฐั”	 ทีผู่ว้จิยัได้ออกแบบขึน้	 สามารถท�างานโดยผ่านการเขยีนโปรแกรมควบคมุ
อตัโนมตัซิึง่ในโปรแกรมสามารถผสมกรดให้มคีวามเข้มข้นตามท่ีต้องการ	 โดยความเข้มข้นของกรดผสมเร่ิมต้น 

ที่ออกแบบไว้คือ	 5%	 อีกท้ังยังสามารถก�าหนดหรือปรับเปลี่ยนราคาจ�าหน่ายได้ตามที่ผู ้ใช้งานต้องการ	 
ผลการหาความเข้มข้นของกรดฟอร์มิกที่ได้จากการผสมที่อัตราความเข้มข้น	 5%	 จากตัวอย่างทั้งหมด	 
5	 ตัวอย่างให้ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 4.99-5.10%	 คิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน	 10%	 
ของการผสมในแต่ละครั้ง

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ณัฐนันท์	นันทะแสน
	 อุทยานวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
	 โทรศัพท์	 :	 04	5433	456	ต่อ	3185,	09	0287	5363
	 Email	 :	 nattanan.n@ubu.ac.th
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เครื่องปลิดและคัดขนาดฝักถั่ว

นักวิจัย  
	 ธีรพงศ์	ผลโพธิ์	และ	กฤษณ์	ผลโพธิ์
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	16220
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การปลดิฝักถัว่ด้วยมอืเป็นวธิกีารทีใ่ช้แรงงานและเวลามาก	 กล่าวคอื	 สามารถท�าการปลดิได้ประมาณ	 4-5	 ถงั 

ต่อคนต่อวันเท่านั้น	(ประมาณ	20-25	กิโลกรัม	เมื่อเทียบเป็นฝักแห้ง)	เครื่องปลิดฝักถั่วที่ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน
จะเป็นเครือ่งปลดิฝักถัว่แบบหวปีระกอบด้วยโครงและซ่ีหว	ี หรือในบางคร้ังใช้ตะปตูอกเข้ากบัแผ่นเพ่ือท�าเป็นหว	ี 
ในการท�างานจะจับส่วนของล�าต้น	 แล้วรูดฝักเข้ากับหวี	 เพื่อท�าให้ฝักหลุดออก	 ซึ่งสามารถปลิดฝักถั่วได้
ประมาณ	 3	 กโิลกรมัต่อชัว่โมงต่อคน	 นอกจากนีภ้ายหลังจากการปลิดฝักจะมคีวามสกปรกมากกว่าการปลดิ 

ด้วยมือ	 และการปลิดท�าได้ยากเมื่อง่ามของล�าต้นเข้าไปขัดกับซ่ีหวีของเคร่ืองปลิด	 ท�าให้ผู้ปฏิบัติเกิด 

ความเหนื่อยล้า	และเสียเวลาในการท�างาน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องปลิดและคัดขนาดฝักถ่ัวนี้ประกอบด้วย	 โครงเครื่อง	 ชุดปลิดฝักถั่ว	 ชุดล�าเลียงต้นถั่ว	 ชุดต้นก�าลัง	 

ชุดตะแกรงร่อน	 และชุดพัดลมท�าความสะอาด	 จึงท�าให้เคร่ืองสามารถปลิดฝักถ่ัวให้หลุดออกจากต้น	 
พร้อมทัง้สามารถคดัขนาด	 และท�าความสะอาดเมลด็ฝักไปได้พร้อมๆ	 กนั	 ซึง่จะช่วยลดระยะเวลา	 ลดแรงงาน	
อีกทั้งถั่วที่ได้ยังคงรูปเดิม	หรือฝักถั่วเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 โทรศัพท์	 :	 02	329	8212	ต่อ	18,	08	2599	9544
	 Email	 :	 kmitl.tlo@gmail.com
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รถเข็นจ�าหน่ายอาหาร

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.นภัสรพี	เหลืองสกุล
	 คณะอุตสาหกรรมอาหาร	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 อาหารริมทาง	 หรืออาหารริมบาทวิถี	 (street	 food)	 ที่รู้จักกันทั่วไปในสังคมไทย	 และอาหารริมบาทวิถ ี

เป็นธรุกิจขนาดย่อมยงัมคีวามส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ	 รถเขน็จ�าหน่ายอาหารนอกจากเป็นเอกลกัษณ์
ของอาหารริมทางแล้วยังเป็นทางเลือกในการจ�าหน่ายอาหาร	 เนื่องจากรถเข็นมีต้นทุนที่ต�่า	 เมื่อเทียบกับ
ต้นทุนการท�าร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า	 หรือการเช่าอาคารพาณิชย์	 รถเข็นเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลาย	
เนื่องจากรถเข็นสามารถเข็นเปลี่ยนที่ไปไหนมาไหนได้	จึงไม่ต้องรอลูกค้ามาหาเอง	สามารถก�าหนดจุดขายได้
เหมาะสมตามพื้นที่ที่มีคนอยู่จ�านวนมาก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 รถเข็นจ�าหน่ายอาหารที่พร้อมในการใช้งาน	ที่ประกอบด้วย
  ชุดไฟส่องสว่าง
  ปลั๊กไฟ
  ถังน�้า/ก๊อกน�้า
  ถังดักไขมัน
  ที่ดูดควัน
  เท้าเหยียบส�าหรับเปิดก๊อกน�้า
  ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า
	 ที่ประกอบพร้อมในรถเข็นที่ได้พัฒนาขึ้นนี้
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 โทรศัพท์	 :	 02	329	8212	ต่อ	18,	08	2599	9544
	 Email	 :	 kmitl.tlo@gmail.com
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การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยล�าแสงไฟสปอร์ตไลท์
ผ่านระบบโซล่าเซลล์

นักวิจัย  
	 อาจารย์อภิชิต	เสมศรี,	เดชา	โสภาประทุม,	ปัญจพร	ไข่สุก	และ	นัฐพล	ไข่สุก
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ความไม่แน่นอนจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 ขึ้นอยู่ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ 

ในแต่ละช่วงเวลาและสถานท่ี	 ส่งผลท�าให้ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้มีค่ามากหรือน้อยตามปริมาณของ 
แสงอาทติย์โดยจะสามารถผลติไฟฟ้าได้เฉพาะในตอนกลางวนัเท่านัน้	 และปรมิาณพลงังานทีผ่ลติได้จะน้อยลง 
หากมีกลุ่มเมฆมาบดบังแสงอาทิตย์	 คณะผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการผลิตกระแสไฟฟ้า	 ในช่วงเวลากลางคืน	 จึงได้มีการออกแบบระบบโดยใช้ล�าแสงไฟสปอร์ตไลท์ 
เพื่อทดลองการผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านโซล่าเซลล์ในเวลากลางคืน	 ซ่ึงจากการทดสอบพบว่า	 สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้	แต่อาจจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อไปอีก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในเวลากลางคืนได้
  สามารถน�าไปใช้งานได้ทุกพื้นที่

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 อาจารย์อภิชิต	เสมศรี
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
	 โทรศัพท์	 :	 06	4536	9415
	 Email	 :	 semsri.a@gmail.com
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เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยพลังงานน�้าหมุนวน

นักวิจัย  

	 อาจารย์อภิชิต	เสมศรี,	วศิน	อภัยจิตต์,	จิรายุ	บุมาลี	และ	สุทัศน์	สียางนอก
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การน�าพลังงานจากน�้าเพื่อท�าให้เกิดพลังงานกล	 เป็นวิธีหนึ่งด้านพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

เป็นพลงังานสะอาด	 พลงังานน�า้ทีส่ามารถน�ามาใช้ผลติกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่จะอยูใ่นบรเิวณทีม่แีรงดนัน�า้สงูๆ	
อาศัยกระแสการไหลของน�้ามาขับดันให้กังหันเกิดการหมุนเคลื่อนที่ท�าให้เกิดความเร็วรอบที่ได้ออกมาไป
ขับเคลื่อนให้เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าให้เกิดการท�างาน	 เช่น	 บริเวณเขื่อน	 บริเวณล�าธารน�้าที่มีการไหลของ 
น�า้จากแหล่งทีส่งู	จากการศกึษางานวจิยัทีผ่่านมาซ่ึงยงัไม่มกีารวจัิยเกีย่วกบัการน�าพลังงานน�า้หมนุเวยีนในระบบ 

มาผลิตกระแสไฟฟ้า	 ทางคณะผู้จัดท�าโครงการจึงได้มีแนวความคิดในการออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยพลังงานน�้าหมุนเวียนและทางคณะผู้จัดท�าได้เล็งถึงประโยชน์ต่างๆ	 ที่จะได้รับ	 อันได้แก่	 สามารถน�าไป
ใช้ในแหล่งชมุชนทีย่งัไม่มกีระแสไฟฟ้าใช้งาน	 สามารถสร้างง่าย	 และต้นทุนในการสร้างท่ีไม่สูงมาก	 รวมถงึ 
ง่ายต่อการดูแลบ�ารุงรักษา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  เป็นนวัตกรรมที่ใช้พลังงานน�้าแบบหมุนวนภายในระบบ
  ใช้ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าที่ความเร็วรอบต�่า
  ไม่จ�าเป็นต้องใช้การไหลของกระแสน�้าและแหล่งน�้าที่มีจ�านวนมาก
  สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ			

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 อาจารย์อภิชิต	เสมศรี
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
	 โทรศัพท์	 :	 06	4536	9415
	 Email	 :	 semsri.a@gmail.com
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ตู้อบอเนกประสงค์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

นักวิจัย  
	 อาจารย์อภิชิต	เสมศรี,	อนุสรณ์	ผ่องศรีสุข,	ธนิสร	ศรีสุริยะไพศาล	และ	ธนายุต	ปวนเต็ม
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ตู้อบอเนกประสงค์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์	 สร้างขึ้นเพื่อน�ามาใช้กับอุตสาหกรรมด้านการเกษตร	 รวมถึง 

อุตสาหกรรมอื่นๆ	 อีกด้วย	 ในะระบบจะใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ผ่านไปยังโซ่ล่าเซล์เพื่อผลิต 

กระแสไฟฟ้าออกมา	 และเก็บประจุไปยังแบตเตอรี่	 ในระะบบของตู้อบนี้จะมีฮีตเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ 
ท�าความร้อนภายในห้อง	 โดยการปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะกับการใช้งานและมีหลอดไฟฟ้ายูวีเพ่ือค่าเชื้อ	 
โดยอาศัยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในการควบคุมการท�างาน	เหมาะส�าหรับการอบพืชผลทางการเกษตรที่ต้องการ 
ไล่ความชื้นและป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอก	 รวมถึงตู้อบนี้ยังสามารถน�าไปใช้ในการอบสีของชิ้นส่วน 

บางประเภทที่มีขนาดไม่ใหญ่มากอีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพื่อน�าไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในระบบการท�างาน	 ประกอบไปด้วย	 

	 ฮีตเตอร์	พัดลมระบายความร้อน	และ	หลอดไฟยูวีเพื่อฆ่าเชื้อ
  การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์	เพื่อชาร์จประจุเข้าเก็บภายในแบตเตอรี่
  การใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 อาจารย์อภิชิต	เสมศรี
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
	 โทรศัพท์	 :	 06	4536	9415
	 Email	 :	 semsri.a@gmail.com
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เครื่องตัง้ศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ และเครื่องวิเคราะห์
ความสั่นสะเทือนสเป็คตรัม้ในเครื่องเดียวกัน

นักวิจัย  
	 มโรมย์	เชี่ยวพานิช,	พัฒนศักดิ์	เกษร,	อนุรงค์	อุปถัมภ์	และทีมงาน
	 บริษัท	ปทุมอินสตรูเม็นท์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในวงการอตุสาหกรรม	 ยงัไม่เคยมเีครือ่งมอืทีเ่ป็นทัง้เลเซอร์ตัง้ศนูย์เพลากบัเครือ่งวเิคราะห์ความสัน่สะเทอืน

ระดับวิเคราะห์สเป็คตรั้ม	 กลายเป็นภาระของผู้ประกอบการขนาดเล็ก	 (SME)	 ที่จะต้องซ้ือเคร่ืองมือ 

สองชนิดที่มีราคาสูงมาก	 ซึ่งเกินความจ�าเป็นในการใช้งานต่อขนาดอุตสาหกรรมของ	 SME	 จึงเป็นที่มา 
ของ	E-330-S-V

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องมือในท้องตลาดท�างานแบบเดียวกันกับ	 E-330-S-V	 ยังไม่เคยมีการผลิตสร้างมาก่อน	 E-330-S-V	 

ตัวเครื่องมือส่วนเลเซอร์เป็นเทคโนโลยี่ของ	 USA	 ภายใต้สิทธิบัตร	 Stealth	 Technology	 แต่ส่วน 

การวเิคราะห์ความสัน่สะเทอืนเป็นการพฒันาของบรษิทั	ปทมุอนิสตรเูม้นท์	จ�ากดั	ซึง่แตกออกมาจากผลติภณัฑ์
หลกั	 V-MER	 หมายเลขสิทธิบัตร	 1901002778	 ในแง่จุดเด่นเทคโนโลยีไม่สามารถไปเทียบกับผลิตภัณฑ์
หลักได้	แต่จุดเด่นคือ	ท�าให้ราคาถูกลงมาก	และเหมาะสมกับลักษระงานของ	SME

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 มโนรมย์	เชี่ยวพานิช
	 บริษัท	ปทุมอินสตรูเม็นท์
	 โทรศัพท์	 :	 02	998	7308,	08	0563	9146
	 Email	 :	 manorom@esspower.com
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เครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะ
(Vibration Analyzer) และวิเคราะห์เสียง (Sound Octave analyzer)

นักวิจัย  
	 มโนรมย์	เชี่ยวพานิช	และคณะ
	 บริษัท	ปทุมอินสตรูเม้นท์	จ�ากัด	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนเป็นเครื่องมือส�าหรับตรวจสอบสภาพเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม

ว่ามีสภาพดี	 หรือใช้ในการตัดสินใจว่าควรด�าเนินการบ�ารุงรักษาอย่างไร	 โดยเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน
จะเก็บสัญญาณความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร	 แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สัญญาณความสั่นสะเทือนนั้น	 
เพื่อระบุว่าเครื่องจักรนั้นๆ	 มีสภาพดีหรือมีปัญหาด้วยสาเหตุใดแล้วจะได้ท�าการบ�ารุงรักษาให้ตรงกับสาเหตุ	 
แต่ปัญหาใหญ่คือ	 มีผู้ช�านาญด้านนี้มีน้อยมาก	 เพราะเครื่องมืออย่างไรก็ต้องใช้คนวิเคราะห์สัญญาณต่อ	 
เพือ่จะแปลความหมายได้	 V-MER	 ถกูสร้างเพ่ือตอบโจทย์การบ�ารุงรักษาในอตุสาหกรรมท่ีไม่เคยมมีาถึงระดับนี้ 
มาก่อน	 จากราคาถูกกว่าเครื่องท่ัวไป	 8-10	 เท่า	 และคิดวิเคราะห์ปัญหาเองได้	 โดยเฉพาะการวิเคราะห์ 
แบรริ่งลูกปืน	 V-MER	 สามารถวิเคราะห์ได้แม่นย�ากว่ามนุษย์ที่เป็นเป็นเลิศในการวิเคราะห์สัญญาน 

ความสัน่สะเทอืนไปแล้ว	 V-MER	 ยงัเป็นเครือ่งวเิคราะห์เสยีงระดบั	 Octave	 analysis	 โดยแค่เปลีย่นมาใช้	 
ไมโครโฟนเท่านัน้	 V-MER	 ยงัมกีารใช้เทคนดิ	 Wavelet	 และ	 Multi-band	 analysis	 เพือ่ช่วยนกัวเิคราะห์ 

ที่เก่งด้านนี้อยู่แล้วในการแก้ปัญหาที่ยากๆ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  การท�างานพื้นฐานเทียบเท่าหรือดีกว่ากับสินค้าจากต่างประเทศตั้งแต่ราคากว่าห้าแสนบาทขึ้นไป
  สามารถชี้สภาพของเครื่องจักร์ได้แม่นย�ากว่ามาตราฐาน	ISO	10816-3	โดยอัตโนมัติ
  สามารถชี้ปัญหาการไม่สมดุลย์	โดยอัตโนมัติ
  สามารถชี้ปัญหาเพลาเยื้องศูนย์	โดยอัตโนมัติ
  สามารถชี้ปัญหาของ	Roll	bearing	พร้อมชี้อายุการใช้งานที่เหลือโดยอัตโนมัติ
  ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองเหมือนเครื่องมือในท้องตลาด
  มีเทคนิค	Wavelet	and	Multi-band	ส�าหรับการวิเคราะห์ที่เทคนิค	FFT	แสดงผลไม่ได้
  สามารถวิเคราะห์เสียง	Sound	Octave	Analyzer
  สามารถวัดสัญญานต่อเนื่องจากเทคนิค	Streaming
  สามารถ	playback	สัญญานความสั่นสะเทือนที่วัดมาให้เป็นเสียงจากความสั่นสะเทือนได้
 หมายเหตุ:	เทคนิค	Wavelet	และ	Multi-band	เป็นเทคนิคขั้นสูงใช้ในการวิเคราะห์สัญญานทางการแพทย์
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 สุคนธรส	เหมือนกลัด
	 บริษัทปทุมอินสตรูเม้นท์	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 03	860	9200,	09	4324	1594
	 Email	 :	 sukhontaros@esspower.com,	esscompany@esspower.com
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นักวิจัย  
	 นันทิชา	กาละปัตย์,	เบญจลักษณ์	ณ	ล�าปาง	และ	กันทรากร	กตเวทิตาธรรม
	 Additive	and	Green	Solution	Technology	:	SCG	Cement	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1901006613
	 สิทธิบัตร	เลขที่	2001002693
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ยางพาราหรือยางธรรมชาติ	 (natural	 rubber	 ;	 NR)	 เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทย	 การน�าน�้ายาง

ธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นและเหนียวมาประยุกต์ใช้งานในวัสดุก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติการยึดเกาะ	 
ความยดืหยุน่	 และลดการแตกร้าวให้กบัวสัดุผสมปนูซีเมนต์	 และใช้เป็นสารเติมแต่งเพ่ือปรับปรุงความยดืหยุน่
ส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกและกาวต่างๆ	 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทางเลือกหนึ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา
ของไทยได้	 อย่างไรกต็าม	 รปูแบบการใช้งานหากเป็นการน�าน�า้ยางมาผสมเพือ่ใช้งานนัน้	 จะเกดิความไม่สะดวก
ในการใช้งานอันเกิดจากกลิ่นแอมโมเนียซึ่งเป็นสารรักษาสภาพน�้ายาง	 ปัญหาเรื่องอายุการจัดเก็บน�้ายาง
และค่าขนส่งน�้ายางที่มีน�้าเป็นองค์ประกอบ	ดังนั้นการเตรียมยางธรรมชาติให้อยู่ในรูปผงที่มีความละเอียดสูง	 
ด้วยเทคโนโลยี	 “ยางพาราชนิดผงแบบสเปรย์ดราย	 (Spray	 dried	 Natural	 Rubber	 Powder)”	 จึงเป็น 

อกีทางหนึง่	 เพือ่ทีจ่ะสามารถน�ายางพาราไปใช้งานได้สะดวกและขยายขอบเขตการใช้งานในอตุสาหกรรมอืน่ๆ	
ได้มากยิ่งขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ผงขนาดอนุภาคที่มีความละเอียดสูง
  เก็บรักษาได้นาน
  ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน
  สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย	Applications
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

ยางพาราชนิดผงแบบสเปรย์ดราย 
(Spray dried Natural Rubber Powder)

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 อุมาพร	เจริญศักดิ์
	 Emerging	Business,Innavation	and	Technology,SCG	CEMENT
	 โทรศัพท์	 :	 03	624	0888,	08	944	95953
	 Email	 :	 aumaporc@scg.com
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TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS
FOR INVESTMENT IN THE NEW NORMAL

วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพ่ือการลงทุน

เวชสําอาง เวชภัณฑ์
58	ผลงาน
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ขมิ้นชันลดสีเพื่อใช้ทางผิวหนัง
(Destained Tumeric for Skin)

นักวิจัย  
	 ดร.ชญานันท์	เอี่ยมส�าอางค์	และคณะ
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803002204	ยื่นค�าขอวันที่	26	กันยายน	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ขมิ้นชันประกอบด้วยสารส�าคัญในกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ที่มีอยู่ในเหง้าของขมิ้นชัน	 โดยขมิ้นชันมีสรรพคุณตาม

ต�าราอายุรเวทและแพทย์แผนไทยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ	 เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค	 ช่วยบ�ารุงผิวพรรณ	
ชะลอวัย	ลดริ้วรอยตามผิวหนัง	ช่วยให้ผิวพรรณนุ่มนวล	ขาวผ่องใส	 เต่งตึง	รักษาสิวเสี้ยน	สิวผด	สิวอุดตัน	
รักษาโรคผิวหนัง	 ช่วยแก้ผื่นคัน	 ช่วยสมานแผล	 รักษาแผลพุพอง	 รักษาแผลแมลงสัตว์กัดต่อย	 มีสารต้าน
แบคทีเรีย	 มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา	 ใช้รักษาโรคกลาก	 เกลื้อน	 โรคผิวหนัง	 อย่างไรก็ตามมีข้อจ�ากัดในการน�าขมิ้นชัน 

มาใช้งานในรปูแบบการใช้ทีผ่วิหนงัคอื	 มสีเีหลืองเข้ม	 มกีล่ินฉุน	 เกดิการติดสีท่ีเส้ือผ้าและผิวหนงั	 ละลายน�า้ 
ได้ต�่า	สารส�าคัญเสื่อมสลายได้ไวเมื่อสัมผัสแสง	ซึมผ่านผิวหนังได้น้อย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การพัฒนาขมิ้นชันลดสีด้วยเทคนิคการห่อหุ้มอนุภาคนาโน	 ช่วยคงประสิทธิภาพของสารส�าคัญในขมิ้นชัน	

เพิม่ความคงตวั	 และควบคมุการปลดปล่อยของสารส�าคญัได้ดขีึน้	 สามารถน�าไปพฒันาในรปูแบบผลติภณัฑ์
ทางผิวหนังได้หลากหลายรูปแบบ	ท�าให้มีความน่าใช้มากยิ่งขึ้น	โดยผลงานวิจัยดังกล่าวมีจุดเด่นดังนี้

  ลดสขีมิน้ชนัเพือ่ใช้ในผลติภณัฑ์ทางผวิหนงั	เช่น	ครมี	โลชัน่	ซรีัม่	leave-on	mask	ท�าให้มคีวามน่าใช้มากขึน้
  ควบคุมการปลดปล่อยของสารส�าคัญ
  ลดการติดสีของขมิ้นชันต่อเสื้อผ้าและผิวหนัง
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วรรณภรณ์	จันทร์หอม
	 งานพัฒนาธุรกิจ	ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7100	ต่อ	6770
	 Email	 :	 wannaporn.jun@nanotec.or.th
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เซรั่มบ�ารุงผิวอนุภาคสารสกัดบัวบก

นักวิจัย  
	 ดร.สกาว	ประทีปจินดา	และ	ดร.อรพรรณ	คิง
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002433	ยื่นค�าขอวันที่	20	กันยายน	2562
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002432	ยื่นค�าขอวันที่	20	กันยายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 สารสกดับวับกมสีารออกฤทธิห์ลกัในกลุม่ไกลโคไซด์	 (Glycoside)	 ได้แก่	 เอเซยีตโิคไซด์	 (Asiaticoside)	 และ 

มาเดคาสโซไซด์	 (Madecassoside)	 มฤีทธิใ์นการกระตุน้การสร้างคอลลาเจน	 (Collagen	 enhancement)	 
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 (Anti-oxidant)	 ลดการสร้างเซลลูไลท์	 (Anti-cellulite)	 ต้านการอักเสบ 

(Anti-inflammatory)	 และป้องกนัรงัสยีวู	ี (UV	 protection)	 ซึง่เหมาะสมในการน�ามาใช้เครือ่งส�าอางบ�ารงุผิว	 
สารสกัดธรรมชาติ	 (Extracts)	 มีข้อจ�ากัดในการน�ามาใช้ในการขึ้นเนื้อสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ท่ีส�าคัญ
ได้แก่	 ความไม่คงตัวเมื่อโดนแสง	 ความร้อน	 หรือภาวะที่มีความเป็นกรด-ด่างที่ไม่เหมาะสม	 และคุณสมบัติ 
ความยากง่ายในการละลายน�้า	 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อกระบวนการขึ้นเนื้อผลิตภัณฑ์	 ประสิทธิภาพใน 

การออกฤทธิ์ของสารสกัด	 และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ได้	 การประดิษฐ์นี้จึงได้พัฒนาสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์
ประเภทเซรัม่ทีส่ามารถเข้าได้กบัทัง้สารสกดัและอนภุาคห่อหุม้สารสกดั	 ท่ีมคีวามคงตัวท่ีดีและมปีระสิทธภิาพ 

ในการต้านอนุมูลอิสระท่ีดี	 ซึ่งสามารถน�าไปใช้กับผิวที่ต้องการความอ่อนโยนหรือผิวที่แพ้ง่าย	 โดยเพิ่ม 

คุณสมบัติการซึมผ่านผิวหนังและควบคุมการปลดปล่อยสาร
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 สูตรต�ารับเซรั่มบ�ารุงผิวนี้มีจุดเด่น	คือ	สามารถใช้สารสกัดธรรมชาติได้ทั้งในรูปแบบที่ได้กักเก็บไว้ในอนุภาค

นาโนและในรูปแบบที่ไม่ได้กักเก็บไว้ในอนุภาค	ซึ่งสารสกัดที่ได้กักเก็บไว้ในอนุภาคจะมีคุณสมบัติการซึมผ่าน
ผวิหนงัและควบคมุการปลดปล่อยสารส�าคญัทีดี่กว่า	 สามารถสร้างความแตกต่างให้กบัผลติภณัฑ์ได้	 สตูรต�ารบั
ผลิตภัณฑ์เซรั่มนี้มีคุณสมบัติที่ดีคือ

  มีความคงตัวท่ีดี	 โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ	 ความเป็นกรด-ด่าง	 และความหนืดของสูตร 
	 ต�ารับ	ที่เมื่อผ่านการทดสอบความคงตัวที่สภาวะต่างๆ	ได้แก่	ที่สภาวะ	4	องศาเซลเซียส	อุณหภูมิห้อง	 
	 และ	40	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	3	เดือน

  มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่ดี	 ซ่ึงดีกว่าสูตรต�ารับเซร่ัมที่มีวิตามินอี	 เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 
	 มากกว่า	2-3	เท่าตัว

  เป็นสูตรต�ารับที่สามารถใช้ได้กับบริเวณผิวที่ต้องการความอ่อนโยนหรือกับบริเวณผิวที่แพ้ง่ายอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	(สวทช.)
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1311
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th
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ตัวน�าส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม
ส�าหรับสารสกัดถั่งเช่า

นักวิจัย  
	 ดร.คทาวุธ	นามดี,	จักรวาฬ	ยศถาวรกุล,	ดร.มัตถกา	คงขาว,	ดร.ธีรพงศ์	ยะทา,	
	 สมฤดี	แก้วมาลุน,	และ	วรุตม์	เก่งกิตติภัทร
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1703002400	ยื่นค�าขอวันที่	30	พฤศจิกายน	2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์นี้คือ	 พัฒนาการประดิษฐ์ตัวน�าส่งสารคอร์ไดซิปิน	 โดยสังเคราะห์เป็น 

ไมโครเอนแคปซูเลชันที่มีประสิทธิภาพในการเก็กกักสารคอร์ไดซิปิน	 และมีความคงทนเมื่ออยู่ในสภาวะกรด 

หรอืมสีภาวะเสมอืนในกระเพาะอาหาร	 และสามารถปลดปล่อยไลโปโซมทีเ่กบ็กกัสารคอร์ไดซิปินเมือ่ค่าพีเอช 

เพิ่มขึ้นหรือมีสภาวะเสมือนในล�าไส้เล็ก	 ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจากน�าส่งสารออกฤทธิ์ไปยังเป้าหมาย	 
โดยไมโครเอนแคปซูเลชันของไลโปโซมท่ีเก็บกักสารคอร์ไดซิปินจะมีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์และ 

การรักษามะเร็งท่ีดีกว่าเมื่อเทียบกับการใช้เฉพาะสารคอร์ไดซิปินอิสระ	 ไลโปโซมอิสระ	 และไลโปโซมที ่
เก็บกักสารคอร์ไดซิปินอิสระ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ใช้เทคนิคกักเก็บสารระดับนาโนและไมโคร	 ท�าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการซึมสาระส�าคัญในล�าไส้และ 

	 กระเพาะอาหาร	และมีการปลดปล่อยสาระส�าคัญเฉพาะที่
  ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นเม็ดเจลขาวขุ่น	ขนาดไมโครเมตร
  มีวิธีการเตรียมที่ท�าได้ง่าย	และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรม
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1616
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th
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สูตรต�ารับเจลท�าความสะอาดผิวและครีมบ�ารุงผิวที่ช่วยท�าให้ผิวขาว
ที่มีอนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดสมุนไพรมะขามป้อม (ฟิแลนทัส เอมบลิกา)

นักวิจัย  
	 ดร.สกาว	ประทีปจินดา	และคณะ
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1203001210	ยื่นค�าขอวันที่	18	ตุลาคม	2555
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1203001211	ยื่นค�าขอวันที่	18	ตุลาคม	2555
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1203001209	ยื่นค�าขอวันที่	18	ตุลาคม	2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันตลาดเครื่องส�าอางก�าลังนิยมผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติ	 หรือมีส่วนผสมของสมุนไพร	 ส่งผลให้ม ี

การขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านผู้ประกอบการและจ�านวนผู้บริโภคที่หันมาดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น	 
ตลาดเครื่องส�าอางจากสารสกัดธรรมชาติเป็นตลาดความงามที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศอาเซียน	
และตลาดสหรัฐอเมริกา	และสหภาพยุโรป

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 อนุภาคนาโนของสารสกัดมะขามป้อม	 โดยสารสกัดมะขามป้อมประกอบด้วยวิตามินซี	 (ascorbic	 acid),	

กรดแกลลิก	(gallic	acid),	อิพิแคทีชินแกลเลท	(epicatechin	gallate)	และกรดเอลลาจิก	(ellagic	acid)	
ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระท่ีดีใกล้เคียงกับวิตามินซี	 และมีฤทธิ์ช่วยให้ผิวขาวโดยสามารถยับยั้งการสร้าง 
เมลานินและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส	 การกักเก็บให้อยู่ในรูปของอนุภาคนาโนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การซึมผ่านผิว	 เพิ่มความคงตัวของสารสกัดมะขามป้อม	 จากการทดสอบในอาสาสมัคร	 จ�านวน	 200	 คน	 
พบว่า	 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางในรูปแบบครีมผสมอนุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อม	 และเจลล้างหน้าผสม 

อนุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อมไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรืออาการแพ้ท่ีผิวหนังบริเวณทดสอบ	
การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางในรูปแบบครีมผสมอนุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อมร่วมกับเจลล้างหน้าผสม
อนภุาคนาโนสารสกดัมะขามป้อม	สามารถท�าให้ผวิขาวขึน้	 หลงัจากการใช้ตัง้แต่	 2	 ถงึ	 8	 สปัดาห์	 โดยค่าสผิีว
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 คิดเป็น	 8.01%	 ในสัปดาห์ที่	 4	 เพิ่มความชุ่มชื้นผิวได้สูงสุดหลังจากการใช้เป็นเวลา	 
6	สัปดาห์	โดยค่าความชุ่มชื้นผิวเพิ่มขึ้น	9.06	%	การใช้ครีมผสมอนุภาคนาโนสารสกัดมะขาม

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1311
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th
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สเปรย์นาโนอิมัลช่ันผสมสารสกัดกระชายด�า
ส�าหรับดับกลิ่น

นักวิจัย  
	 ดร.อุดม	อัศวาภิรมย์	และคณะ
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803002200	ยื่นค�าขอวันที่	26	กันยายน	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กระชายด�ามสีรรพคณุตามต�ารายาไทยในด้าน	 บ�ารงุก�าลงั	 แก้ปวดเมือ่ย	 แก้อาการเหนือ่ยล้า	 เพิม่สมรรถภาพ

ทางเพศ	 ช่วยขับลม	 เป็นยาอายุวัฒนะ	 แก้จุกเสียด	 แก้ปวดท้อง	 ขับปัสสาวะ	 กระตุ้นระบบประสาท	 รักษา
ความสมดุลความดันโลหิต	 ขยายหลอดเลือดหัวใจ	 รักษาสมดุลของระบบการย่อย	 แก้โรคบิด	 ลดระดับ
น�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน	 นอกจากสรรพคุณทางยาแล้ว	 กระชายด�ายังมีฤทธิ์ทางด้านการยับยั้ง 
การเจรญิเตบิโตของเชือ้ทางชวีภาพ	 ซึง่จากการศกึษาเบือ้งต้นโดยทมีวจิยัศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ พบว่า	
สารสกัดจากเหง้ากระชายด�ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อทางชีวภาพที่เป็นสาเหตุของโรคทางผิวหนัง
ที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้	 ทีมวิจัยจึงได้น�าสารสกัดกระชายด�ามาพัฒนาเป็นสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์
ระงับกล่ินในรูปแบบสเปรย์นาโนอิมัลชัน	 ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อทางชีวภาพ 

ที่เป็นสาเหตุของโรคทางผิวหนังที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา	 (Antimicrobial	 activity)	 จึงช่วย 

	 ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียได้
  เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากธรรมชาติ	ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
  สูตรต�ารับอยู่ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่น	ที่ช่วยเพิ่มการกระจายตัวและความคงตัวของสารสกัดในสูตรต�ารับ
  ขั้นตอนการผลิตสามารถท�าได้โดยอุปกรณ์เครื่องจัดทั่วไปในระดับอุตสาหกรรม
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง	

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1616
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th
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อนุภาคนาโนและไมโครบีดกักเก็บสารสกัดกระเทียม
เพื่อเพิ่มการดูดซึม

นักวิจัย  
	 ดร.ณัฎฐิกา	แสงกฤช
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000490	ยื่นค�าขอวันที่	6	มีนาคม	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 สารส�าคัญในกระเทียมที่ได้รับการยอมรับคือ	 อัลลิซิน	 มีการศึกษาของ	 Cavallito	 และ	 Bailey	 (1994)	 

พบว่า	 อัลลิซิน	 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	 ป้องกันมะเร็ง	 ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน	 ช่วยต้านการแข็งตัวของ 
เม็ดเลือดแดง	 ช่วยลดความดันโลหิต	 ลดไขมันในเลือด	 ลดคลอเรสเตอรอลและระดับน�้าตาล	 ช่วยรักษา 
การอักเสบ	 สมานแผล	 อีกทั้งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย	 เชื้อไวรัส	 เชื้อรา 
และเชือ้ปรสติได้หลายชนดิอกีด้วย	 โดยสารอลัลซินิเป็นสารทีไ่ม่เสถยีร	 สลายตวัได้ง่าย	 โดยเฉพาะเมือ่สมัผสั 

กบัความชืน้หรอือุณหภูมท่ีิสงูข้ึน	 เน่ืองจากสารส�าคญัในกระเทยีมไม่เสถยีรและสลายตวัได้ง่าย	 ดงันัน้ทมีวจิยั
เวชศาสตร์นาโน	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	สวทช.	 โดย	ดร.ณัฎฐิกา	แสงกฤช	จึงน�าสารสกัดกระเทียม
มาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของอนุภาคนาโนไขมันที่มีการกักเก็บสารสกัดกระเทียม	 ช่วยในการเก็บรักษาและ
ควบคุมการปลดปล่อยสารส�าคัญออกมา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ได้ดีและยาวนานขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 อนุภาคนาโนห่อหุม้สารสกดัจากระเทยีมนีถ้กูออกแบบให้สารสกดักระเทยีมมคีวามคงตวั	 ไม่ถกูท�าลายด้วยกรด 

ในกระเพาะอาหาร	 ส่งเสริมการดูดซึมได้ในล�าไส้	 โดยใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเลือกที่ช่วยเสริม 

ภูมิคุ้มกันทั้งในคนและสัตว์ได้	 การกักเก็บสารสกัดกระเทียมในอนุภาคนาโน	 เป็นการช่วยเพิ่มความสามารถ 

ละลายได้ดียิ่งข้ึน	 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารสกัดธรรมดา	 อีกทั้งยังสามารถควบคุมการปลดปล่อย 

สารส�าคัญได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น	 โดยใช้เป็นสมุนไพรทางเลือกในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ 
เชื้อแบคทีเรีย	เชื้อไวรัส	เชื้อราและเชื้อปรสิต	ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ	
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วรรณพรรณ	ภู่เล็ก
	 งานพัฒนาธุรกิจ	ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7100	ต่อ	76807
	 Email	 :	 wannapan.poo@nanotec.or.th
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นาโนซีรัมจากสารสกัดเห็ดโคนน้อย

นักวิจัย  
	 สมกมล	อินทวงค์
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เมื่อมนุษย์อายุมากขึ้นเซลล์ต่างๆ	 ภายในร่างกายมีประสิทธิภาพการท�างานลดลง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์

ผวิหนงัทีส่ามารถสงัเกตถงึการเปลีย่นแปลงได้อย่างชดัเจน	 เนือ่งจากองค์ประกอบในเนือ้เยือ่เกีย่วพัน	 เส้นใย 

คอลลาเจนและอิลาสตินท่ีอยู่ใต้ผิวหนังลดลง	 หรือเสื่อมสลายไป	 จึงท�าให้ความยืดหยุ่นและเต่งตึงลดลง	
ผวิบาง	 และหยาบแห้ง	 ไม่เรยีบลืน่	 ความแก่ของผวิหนงัเกดิจากได้หลายปัจจยั	 เช่น	 อนมุลูอสิระทัง้ทีเ่กดิจาก
กระบวนการเมแทบอลิซึมภายในร่างกาย	 หรือจากมลภาวะภายนอก	 เช่น	 แสงแดด	 มลภาวะ	 ความเครียด	
และอาหาร	 ซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีท�าลายเซลล์ร่างกาย	 รวมทั้งเซลล์ผิวหนัง	 และ 

เส้นใยคอลลาเจน	ความชุ่มชื้น	 และความยืดหยุ่นลดลง	ผิวหนังจึงแห้งและเหี่ยวเกิดเป็นริ้วรอยที่เห็นได้ด้วย
ตาเปล่า	 นอกจากการทีอ่ายมุากขึน้ยงัท�าให้ชัน้ผวิหนงับางลง	 ดงันัน้เมือ่สมัผสักบัแสงแดดและมลภาวะต่างๆ	
โดยตรง	 จึงมีโอกาสที่ผิวหน้ามีเม็ดสีเข้มกว่าปกติ	 (Hyperpigmentation)	 ท�าให้หมองคล�้า	 เกิดจุดด่างด�า	 
ฝ้า	 หรือตกกระ	 ปรากฏข้ึน	 ท�าให้แลดูไม่สวยงามน่ามอง	 สูญเสียความมั่นใจ	 จึงต้องมีการป้องกันและ 

รักษาให้หายโดยการใช้ผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ด้วยคุณค่าของสารสกัดจากเห็ดโคนน้อยที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ	 สามารถยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ที่ 

ก่อให้เกิดจุดด่างด�า	 (Tyrosinase)	 อีกทั้งการท�างานของเอนไซม์อิลาสเทส	 (Elastase)	 ที่ช่วยชะลอ 

การเกิดริ้วรอยก่อนวัย	 ซึ่งสารสกัดเห็ดโคนน้อยได้พัฒนาโดยใช้นวัตกรรมการกักเก็บในอนุภาคลิโพโซม 

ที่ช่วยเพ่ิมความคงตัวและซึมซาบสู่ผิวได้อย่างล�้าลึก	 ท�าให้ผิวหน้านุ่มนวล	 ชุ่มชื่น	 เปล่งปลั่ง	 กระจ่างใส	 
ริ้วรอยแลดูจางลงอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์เจลชาเฉพาะที่จากสารสกัด
ผักคราดหัวแหวน “AcAnes”

นักวิจัย  
	 ดร.กฤติยา	ทิสยากร
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การใช้ยาเพื่อระงับความรู้สึกหรือยาชาเฉพาะที่	 เป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อให้การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดไม่ว่าจะเล็ก

หรือใหญ่ในผู้ป่วยส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	 เนื่องจากยาชาเฉพาะที่ออกฤทธิ์โดยการรบกวนการส่งสัญญาณที่ระบบ
ประสาทส่วนปลาย	 ท�าให้การรบัรูค้วามรูส้กึในบรเิวณเฉพาะทีใ่ช้ยาลดลง	 ส่งผลให้การรบัความเจบ็ปวดลดลง	
การใช้ยาเพือ่ระงบัความรูส้กึเพือ่การผ่าตดั	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ระงบัความเจบ็ปวด	 หรอืการใช้ยาชาเฉพาะท่ี 

ในการผ่าตัดเล็กน้ัน	 ผู้ป่วยแต่ละคนมีการตอบสนองต่อยานั้นๆ	 ต่างกัน	 ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง 
จากการใช้ยา	หรอืเกดิเป็นภาวะแทรกซ้อนหลงัการใช้ขึน้ได้	 เช่น	 คลืน่ไส้	 อาเจยีน	 กระสบักระส่าย	นอกจากนี้	 
วิธีการน�าตัวยาเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ออกฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่	 การฉีดยาชาเข้า
ทีบ่รเิวณทีจ่ะท�าการผ่าตดัหรอืท�าหตัถการใดๆ	 ซึง่โดยทัว่ไปยาชาเฉพาะทีอ่ยูใ่นรปูแบบของยาฉดีจะออกฤทธิ์
ได้เร็ว	เช่น	lignocaine,	chloroprocaine,	prilocaine	แต่อย่างไรก็ดี	การใช้เข็มฉีดยาในการส่งผ่านยาเข้าสู่
ร่างกายอาจท�าให้เกดิความเจบ็ปวดได้ทัง้ในผู้ท่ีท�าศลัยกรรมตกแต่งเล็กน้อย	เช่น	จ้ีหดู	ไฝ	กระ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลติภณัฑ์	 “Ac-Anes”	 สามารถบรรเทาอาการปวด	 (analgesic	 activity)	 และระงบัความรูส้กึ	 (anesthetic	 

activity)	 ในสัตว์ทดลอง	 ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 เช่นเดียวกับยามาตรฐาน	 EMLA	 และยังมีฤทธิ ์
ในการต้านการอักเสบที่ใบหูหนูขาวได้อย่างมีนัยส�าคัญเช่นเดียวกับสารมาตรฐาน	 phenylbutazone	 และ
ผ่านการประเมนิความปลอดภยัต่อผวิหนงัสัตว์ทดลองโดยพบว่า	 ไม่ก่อให้เกดิความระคายเคอืงและการแพ้ใดๆ	
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาความพึงพอใจของการใช้ผลิตภัณฑ์พบว่า	มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ปานกลางถึงมาก

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์เจลสูตรลูกประคบ

นักวิจัย  
	 ศิรินันท์	ทับทิมเทศ
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การประคบด้วยสมนุไพรเป็นวธิกีารบ�าบัดรกัษาของการแพทย์แผนไทยอกีวธิหีนึง่ทีม่กัใช้ควบคูก่บัการนวดไทย	 

โดยใช้สมนุไพรหลายชนดิห่อด้วยผ้าด้ายดบิเป็นรปูทรงกลม	 นึง่ให้ร้อนแล้วน�าไปประคบหรอืนาบบนส่วนต่างๆ	 
ของร่างกาย	 ผลของความร้อนและประสทิธภิาพของสมนุไพรจะช่วยให้กล้ามเนือ้ผ่อนคลาย	 เพิม่การไหลเวยีน 

ของโลหิต	 ลดอาการปวด	 บวม	 และอักเสบของกล้ามเนื้อและบริเวณข้อต่อต่างๆ	 บรรเทาอาการปวดเมื่อย	 
ลดการตดิขัดของข้อต่อบรเิวณท่ีประคบและท�าให้เนือ้เยือ่พงัผดืยดืตวัออก	 สมนุไพรทีใ่ช้เป็นส่วนประกอบของ 
ลกูประคบมหีลายชนดิ	 เช่น	 ไพลแก้ปวดเมือ่ย	 เคล็ด	 ขัดยอก	 ลดการอกัเสบ	 ขมิน้ชนัช่วยลดอาการอกัเสบ	 
แก้โรคผิวหนัง	 ตะไคร้บ้านแต่งกลิ่น	 ผิวมะกรูด	 แก้ลมวิงเวียน	 ใบมะขามแก้อาการคันตามร่างกาย	 
ช่วยบ�ารุงผิว	 ใบส้มป่อยช่วยบ�ารุงผิว	 แก้โรคผิวหนัง	 ลดความดัน	 เกลือ	 ช่วยดูดความร้อนและช่วยพาตัวยา 
ซึมผ่านผิวหนังได้สะดวกขึ้นและการบูร	 ช่วยแต่งกล่ิน	 บ�ารุงหัวใจ	 เป็นต้นการใช้ลูกประคบด้วยสมุนไพร 
ตามวิธีการแบบโบราณต้องเตรียมสมุนไพรหลายชนิด	 ยิ่งถ้าใช้พืชสดจะไม่สะดวกต่อการเก็บไว้ใช้ใน 

ช่วงเวลานานได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ในการบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าอักเสบ	 จ�านวน	 60	 คน	 โดยการเปรียบเทียบอาการปวดข้อเข่า	 

ระยะห่างของเวลาท่ีมีอาการปวด	 และระยะทางที่ได้จากการเดิน	 6	 นาที	 ก่อน-หลังการทดลอง	 และ 

เปรียบเทียบระหว่าง	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเจลลูกประคบ	 กับเจลที่ไม่มีฤทธิ์ทางยา	 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยโรคข้อเข่าอักเสบในระยะกึ่งเฉียบพลัน	 ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลด�าเนนิสะดวก	จ.	 ราชบรุ	ี ในช่วงเวลาทีศ่กึษาเป็นระยะเวลา	5	วนั	 เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบประเมิน 

อาการปวดโดยใช้	 Visual	 Analog	 Scale	 ผลการวจัิยพบว่า	 หลังการรักษาผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาท้ัง	 2	 กลุม่ 

มีอาการปวดข้อเข่าลดลงอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	 0.01	 และมรีะยะทางในการเดนิ	 6	 นาท	ี เพิม่ขึน้ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า	 ในวันที่สองของการรักษาผู้ป่วย 

ที่ได้รับการรักษาด้วยเจลลูกประคบมีอาการปวดเข่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.05	และไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์เจลลูกประคบ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากสารสกัดขิง 
ส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบ�าบัด

นักวิจัย  
	 ธัญวรัตน์	กาจสงคราม
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�าคัญทั่วโลก	 เนื่องจากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี	 ในปี	 พ.ศ.	 2537	

พบว่า	 ทัว่โลกมผีูป่้วยโรคมะเรง็มากกว่า	 18	 ล้านคน	 และในทกุๆ	 ปีมผีูป่้วยใหม่เพิม่ขึน้ประมาณ	 9	 ล้านคน	
องค์การอนามยัโลกได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี	 พ.ศ.	 2563	 ทัว่โลกจะมคีนตายด้วยโรคมะเรง็มากกว่า	 11	 ล้านคน
และส่วนใหญ่จะเกิดในประเทศที่ก�าลังพัฒนามากกว่า	 7	 ล้านคน	 วิธีการรักษาโรคมะเร็งที่ทั่วโลกยอมรับ
ในปัจจุบันได้แก่	 การผ่าตัด	 รังสีรักษา	 เคมีบ�าบัด	 และฮอร์โมน	 ส�าหรับการรักษาโรคมะเร็งโดยการใช้ 
เคมีบ�าบัด	 อาการข้างเคียงท่ีพบบ่อยในผู้ป่วยคือ	 การคลื่นไส้อาเจียน	 ซึ่งจะเกิดถึงร้อยละ	 90	 ถ้าไม่มี 
การให้ยาป้องกันการอาเจียน	 จะท�าให้เกิดอาการขาดน�้า	 การเสียสมดุลย์ของอิเลคโตรไลท์	 เบื่ออาหาร	 
ขาดอาหาร	 น�้าหนักลดลงอย่างเร็ว	 และท�าให้ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาในครั้งต่อไป	 น�าไปสู่ความซับซ้อน 

ของการรกัษามากยิง่ขึน้	 อกีทัง้ปัจจบุนัยาป้องกนัการอาเจียนในผู้ป่วยท่ีรับเคมบี�าบดัล้วนแต่มอีาการข้างเคยีง	
เช่น	ปวดศรีษะ	ง่วงนอน	อ่อนเพลีย	ท้องเสีย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 Gemetics	 ผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดขิงบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบ�าบัด	

ต่างจากผลิตภัณฑ์ขิงทั่วไปที่มีในท้องตลาด	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ขิงส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการคลื่นไส้
อาเจียนส�าหรับผู้ที่มีอาการเมารถเมาเรือ	 ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์	 และอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดเท่านั้น	
แต่ผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดขิง	 Gemetics	 ได้วิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน
ส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีที่บ�าบัด

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์เวชส�าอางกระชับผิวจากสมุนไพรตังกุย

นักวิจัย  
	 ภัทรา	อะหมะดี	พีรซะหีด
	 ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ดอยแปกแซม	อ.	เวียงแหง	จ.	เชียงใหม่	เป็นพื้นที่หุบเขาห่างไกลความเจริญ	ประชาชนส่วนใหญ่เลี้ยงชีพ 

ด้วยการปลูกฝิ่น	 โครงการพระราชด�าริฯ	 ต้องการให้กลุ่มประชาชนปลูกพืชที่มีประโยชน์ทดแทนการ 
ปลูกฝิ่น	 เพื่อสนองพระราชด�าริให้ประชาชนอยู่ดีกินดีจึงเลือกสมุนไพรตังกุย	 ชื่อวิทยาศาสตร์	 (Angelica	 
sinensis	 (Oliv.)	 Diels.)	 วงศ์	 Umbelliferae	 ไทยเรียก	 โกฏเชียง	 พันธุ์ที่มีศักยภาพสามารถเพาะปลูก 

ขึ้นในประเทศไทยมาเพาะปลูกแทนการปลูกฝิ่น	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	
(วว.)	 ที่มีความพร้อมกอปรกับข้อมูลสนับสนุนถึงศักยภาพด้านเวชส�าอางของสมุนไพรตังกุย	 จึงเสนอ 

โครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์เวชส�าอางกระชบัผวิจากสมนุไพรตงักยุ	 เพือ่ลดการน�าเข้า/ทดแทนเคมภีณัฑ์ 

และผลิตภัณฑ์เวชส�าอางกระชบัผวิ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะกับผู้ประกอบการ	 SME	 ที่จะน�าไปผลิตในเชิงพาณิชย์	 เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ 

พัฒนาจากสมุนไพรในประเทศ	 หาง่ายและราคาไม่สูง	 และผลข้างเคียงน้อยกว่า	 ก่อให้เกิดการพึ่งตนเอง	
เสริมสร้างงานแก่กลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชน

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคลายเครียด
จากสารสกัดเก็กฮวย Sirelax

นักวิจัย  
	 ศิรินันนท์	ทับทิมเทศ
	 ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ										
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การด�าเนินชีวิตในภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันกันแสวงหาปัจจัยในการด�ารงชีพเพื่อความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น 

ก่อให้เกิดมลภาวะทัง้ทางสิง่แวดล้อมรอบตวัเราและภายในตวัเรา	 เกดิเป็นความเครยีดสะสมทลีะน้อย	 ผูท้ีมี่ 

อาการเครียดและซึมเศร้ามักจะเริ่มต้นมาพบแพทย์ด้วยอาการทางร่างกายอื่น	 เนื่องจากไม่ทราบว่า 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจของตนนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดอาการของโรคทางร่างกายต่างๆ 

ได้มากมาย	 การใช้ยาแผนปัจจบุนัในการต้านอาการเครยีดและอาการซมึเศร้านัน้จะต้องรบัประทานยาต่อเนือ่ง
เป็นเวลานานและมีผลข้างเคียงหลายประการ	 เช่น	 ง่วง	 ซึม	 อ่อนเพลีย	 คลื่นไส้	 วิงเวียน	 เป็นต้น	 การเลือก 

ใช้สมุนไพรเพื่อรักษาอาการเครียดและซึมเศร้าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถน�ามาใช้ดูแลสุขภาพ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบ	SME	ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ	สอดคล้องกับ 

กลไกความต้องการของตลาดด้านสินค้าสุขภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9538
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์ส�าหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสัน
ในผู้สูงอายุ “PakinPas”

นักวิจัย  
	 ดร.กฤติยา	ทิสยากร
	 ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานะภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 โรคพาร์กินสัน	 ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 แต่ก็พบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดอาการของโรคเร็วขึ้นได้	 

โรคนีพ้บในเพศชายมากกว่าเพศหญงิ	 และพบได้ทัว่โลก	 อบุตักิารณ์การเกดิของโรคนีใ้นต่างประเทศพบประมาณ	
1-5%	 ในผู้ที่มีอายุเกิน	 50	 ปี	 เฉพาะในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้มากถึง	 1.5	 ล้านคน	 สาเหตุของ
การเกิดโรคพาร์กินสันมีหลายปัจจัย	 ที่พบได้บ่อยคือ	 การสร้าง	 และ/หรือการท�าหน้าที่ของสารสื่อประสาท	
(neurotransmitter)	 ทีม่ชีือ่ว่าโดปามนี	 (dopamine)	 ลดลง	 ซ่ึงโดปามนีนีเ้ป็นสารทีท่�าหน้าทีเ่กีย่วกบัความจ�า	
การเรียนรู้	 อารมณ์	 รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหว	 และการท�างานของกล้ามเนื้อ	 การรักษาอาการทาง
ระบบประสาทส่วนกลางที่เกิดขึ้นจากโรคพาร์กินสัน	 เป็นการรักษาตามอาการ	 คือ	 การบรรเทาอาการของ 
โรคที่เกิดขึ้น	 เช่น	 อาการเกร็ง	 สั่น	 เคลื่อนไหวช้า	 รวมถึงอาการทางจิต	 ได้แก่	 ซึมเศร้า	 ซึ่งอาการเหล่านี้ 
เกิดจากการที่สารสื่อประสาทโดปามีนในสมองมีน้อยลง	 ไม่เพียงพอ	 หรือการท�างานเสื่อมลง	 โดยมีสาเหตุ
จากความชราของสมอง	 มพีชืสมนุไพรหลายชนดิทีม่ผีลในการช่วยให้การท�างานของสารโดปามนีในสมองดขีึน้	
เนื่องจากพืชเหล่านั้นมีสารอัลคาลอยด์ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับ	monoamine	oxidase	 inhibitors	 (MAOIs)	
ที่ท�าหน้าที่ช่วยยับยั้งการท�าลายสารสื่อประสาทโดปามีนในเซลล์สมอง	 จึงช่วยลดอาการผิดปกติของระบบ
ประสาทส่วนกลาง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ส�าหรบับรรเทาอาการจากโรคพาร์กนิสนัในผูส้งูอาย	ุ ผลติจากสารสกดัจากกะทกรก	

และได้ผ่านการศกึษาขัน้คลนิกิในเรือ่งความปลอดภยัและประสิทธผิลต่อการบรรเทาอาการจากโรคพาร์กนิสนั
ในอาสาสมัครแล้ว	ซึ่งพร้อมถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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โพรเฮิร์บ (ProHerb) ส�าหรับควบคุมระดับน�้าตาล
และเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน

นักวิจัย  
	 ดร.ประไพภัทร	คลังทรัพย์
	 ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	(Non-communicable	diseases,	NCDs)	ที่รุนแรงที่สุดในโลก	

วิธีการดูแลรักษาโรคเบาหวานท่ีส�าคัญคือ	 การคุมระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ	 การใช้ยาเม็ด 

ลดน�้าตาลเป็นการรักษาเพื่อให้มีอินซูลินออกมาให้พอเพียงที่จะลดระดับน�้าตาลในเลือดลงมาสู่ปกติ	แต่ไม่ได้
เป็นการยับยั้งการด�าเนินโรคของเบาหวาน	 สมุนไพรหลายชนิดมีรายงานการศึกษาว่ามีฤทธิ์ลดระดับน�้าตาล
ในเลือด	หนึ่งในสมุนไพรที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในการลดน�้าตาลคือ	ผักเชียงดา	(Gymnema	inodorum

	 Decne.)	วว.	โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร	(ศนส.)	และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
	 (ศคช.)	 ท�าการวิจัยพบว่า	 โพรไบโอติก	 Bifidobacterium	 animalis	 subsp.	 Lactis	 Lactis	 ที่ได้จาก 

ประชากรไทย	สามารถลดระดับน�้าตาลในเลือดและกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้	วว.	จึงพัฒนา
ผลติภณัฑ์	 “โพรเฮร์ิบ	 (ProHerb)”	 ทีม่อีงค์ประกอบส�าคญัคอื	 Bifidobacterium	 animalis	 subsp.	 Lactis	
และใบชาเชียงดาเป็นผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนัลส�าหรับการควบคุมระดับน�้าตาลและเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 คุณประโยชน์มหาศาลต่อสุขภาพของโพรไบโอติกและโอกาสของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเติบโต

อย่างมาก	 เนื่องจากผู้บริโภคปัจจุบันให้ความตระหนักถึงสุขภาพตนเองและนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
มากขึ้น	 ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน	 (Functional	 food)	 จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ	 โดยตลาดอาหารประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป	 และ
แม้แต่ในเอเชียก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย	 ผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนัล	 “โพรเฮิร์บ	 (ProHerb)”	
จากโพรไบโอตกิประจ�าถ่ิน	 (ได้จากประชากรไทย)	 และผกัเชยีงดาซึง่เป็นพชืพืน้บ้านภาคเหนอื	 ซึง่โพรไบโอตกิ
ก�าลงัเป็นทีน่ยิมอย่างแพร่หลายในตลาดโลกส�าหรบัใช้เป็นองค์ประกอบส�าคญัในผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพ	 ท้ังนี้
ประเทศไทย	 ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่องการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหารตั้งแต่ปี	 2554 

โดยโพรไบโอติก	 Bifidobacterium	 จัดอยู่ในบัญชีรายชื่อเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกส�าหรับใช้
ในอาหารในประกาศฉบับดังกล่าวด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลรักษาสิว

นักวิจัย  
	 รัตนศิริ	จิวานนท์
	 ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 สวิ	 เกดิจากการอกัเสบของต่อมไขมนัทีร่ขูมุขนบนผวิหนงั	 การหลัง่ไขมนัของต่อมไขมนัทีม่ากเกนิปกตร่ิวมกับ

การอดุตนัของท่อไขมนัและรขูมุขน	 ท�าให้เชือ้แบคทเีรยี	 Propionibacterium	 acnes	 ทีเ่จรญิบรเิวณดงักล่าว	
ย่อยไขมันและสร้างกรดไขมันอิสระ	 ดึงดูดให้เซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์ที่กระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบ	
หลัง่โปรตนีท�าให้เกดิการอกัเสบทีบ่รเิวณหวัสิวและกลายเป็นสิวอกัเสบในท่ีสุด	 เพ่ือเป็นทางเลือกลดผลข้างเคยีง 
ของผูเ้ป็นสวิบางรายทีม่อีาการระคายเคอืงผวิหนงั	 หรอืเกดิการดือ้ต่อยาปฏชิวีนะทีใ่ช้รกัษาสวิ	 น�ามาสูแ่นวคิด
การวิจัยและพัฒนาของ	วว.	ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน�้ามันไพลของสมุนไพรไพลซึ่งเป็นสมุนไพร
เชิงเศรษฐกิจ	 ในรูปแบบเจลรักษาสิวที่มีการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระดับพรีคลินิกและ
คลนิกิ	ประเมนิความปลอดภยั	รวมถงึส�ารวจความพงึพอใจต่อภาพรวมของผลติภณัฑ์ขณะใช้และหลงัทดลองใช้ 

ผลติภณัฑ์	เพือ่เพิม่มลูค่าให้แก่ผลติภัณฑ์ธรรมชาติ	สร้างรายได้กบัประเทศและมผีลกระทบต่อภาคอตุสาหกรรม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวจากน�้ามันไพล	 มีผลพิสูจน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในหลอดทดลอง	 (ต้านเชื้อ	

P.acnes)	 ในสัตว์ทดลอง	 (ต้านอักเสบ)	 และในอาสาสมัคร	 (ลดปริมาณสิวในอาสาสมัครจ�านวน	 30	 คน)	
รวมถึงผ่านการประเมินความปลอดภัย	 โดยไม่ก่อให้เกิดการแพ้และการระคายเคืองในสัตว์ทดลองและ 

ในอาสาสมัคร	 มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ดี	 ผู้บริโภคที่มีอาการสิวเป็นหนอง	 อายุระหว่าง	 15-25	 ปี	 
จ�านวน	 100	 คน	 มีความพึงพอใจมากในลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 สี	 กลิ่น	 การซึมซาบ	 
(ขณะใช้)	และความเหนียวเหนอะหนะหลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านเช้ือราบริเวณซอกพับ

นักวิจัย  
	 รัตนศิริ	จิวานนท์
	 ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา	 (Tinea)	 เป็นโรคผิวหนังที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์มาก	 จัดอยู่ใน	 10	 อันดับแรกของ

สถาบันโรคผิวหนัง	 ซอกพับเป็นบริเวณที่มีการสัมผัสเสียดสีระหว่างผิวหนัง	 และอับชื้น	 มีเหงื่อไคลสะสม
และมีผื่นคันง่ายกว่าบริเวณอื่นๆ	 ของร่างกาย	 ก่อให้เกิดการติดเชื้อราง่ายกว่าบริเวณอื่นๆ	 ความรุนแรงของ 
การตดิเชือ้ทีบ่รเิวณซอกพบั	 โดยเฉพาะในผูส้งูอาย	ุ เพิม่ขึน้ตามภาวะร่างกายทีม่ภีมูคิุม้กนัต�า่ลง	 ยาต้านเชือ้รา	 
ก่อให้เกดิผลข้างเคยีงในผูป่้วยบางราย	วว.	 ได้วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ต้านเชือ้ราบรเิวณซอกพบัจากสมนุไพร
ที่มีการทดสอบประสิทธิภาพต้านเชื้อราบริเวณซอกพับ	 ฤทธิ์ต้านอักเสบ	 และประเมินความปลอดภัยต่อ 

สตัว์ทดลองและอาสาสมคัร	 รวมถงึส�ารวจความพงึพอใจต่อภาพรวมของผลติภณัฑ์ขณะใช้และหลงัทดลองใช้ 

ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคท่ีพบเช้ือราบริเวณซอกพับ	 เพื่อเป็นทางเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราแก่ผู้บริโภค	 
ลดการน�าเข้าสินค้าและสารเคมีจากต่างประเทศ	 และสร้างความมั่นใจในการน�าไปใช้ได้มากกว่าเภสัชภัณฑ ์

ที่มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์ต่อผู้บริโภค
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราบริเวณซอกพับจากน�้ามันอบเชยเทศโดยใช้นาโนเทคโนโลยี	 เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการซมึผ่านผวิหนงั	 ผลติภัณฑ์มีประสทิธภิาพต้านเชือ้รา	 ต้านอกัเสบในสตัว์ทดลอง	 มคีวามปลอดภยั
ไม่ก่อความเป็นพษิเฉยีบพลนัทางผวิหนงั	 ไม่ก่อการระคายเคอืงและก่อการแพ้	 ในสตัว์ทดลอง	 และปลอดภยั 

ในอาสาสมคัรไม่ก่อการระคายเคอืงและไม่ก่อให้เกดิภมูแิพ้ต่อผวิหนงั	 มคีณุลกัษณะทางกายภาพทีด่	ี มกีารควบคมุ
คณุภาพ	 ลกูค้ากลุม่เป้าหมายทีม่ปัีญหาตดิเชือ้ราบรเิวณซอกพบัต่างๆ	 ของร่างกาย	 จ�านวน	 33	 คน	พงึพอใจมาก 

ต่อคุณสมบัติโดยรวมของผลิตภัณฑ์	หลังทดลองใช้ภายใน	2	อาทิตย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันรังแค

นักวิจัย  
	 รัตนศิริ	จิวานนท์
	 ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 รงัแค	 เกดิจากการหลดุลอกเรว็กว่าปกตขิองเซลล์ชัน้บนสุดของหนังศรีษะ	 มลัีกษณะเป็นสะเกด็สีขาว	 เกดิจาก 

เชื้อรา	 Malassezia	 furfur	 ย่อยไขมันที่ผลิตจากต่อมไขมันบนหนังศรีษะ	 รังแคที่มีปริมาณมากเป็น
สาเหตุของโรคผิวหนังอักเสบบนหนังศรีษะ	 ปัจจุบันการใช้ยารักษาเชื้อราบนหนังศรีษะ	 ได้แก่	 ยากลุ่ม	 
corticosteroid	 และยาต้านเชื้อราก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อผิวหนังและร่างกายเมื่อใช้ยาในระยะเวลานาน	
ในผู้ป่วยบางรายอีกทั้งมีรายงานถึงการดื้อยาของเชื้อรา	 ท�าให้เกิดการอักเสบบนหนังศรีษะกลับมาอีกครั้ง 
น�ามาสู่แนวคิดการวิจัยและพัฒนาของ	 วว.	 ผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันรังแคที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติ	 
ทีมี่การทดสอบประสทิธภิาพ	 ลดปรมิาณเชือ้ราบนหนงัศรษีะทีเ่ป็นสาเหตกุารเกดิรงัแค	 (M.	 fufur)	 ฤทธ์ต้าน
อกัเสบ	 และประเมนิความปลอดภยัทัง้ในระดบัสตัว์ทดลองและในอาสาสมคัร	 รวมถงึส�ารวจความพงึพอใจต่อ
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ขณะใช้และหลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่มีปัญหาด้านรังแค	 เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	สร้างรายได้กับประเทศ	และมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 วจัิยและพฒันาผลติภณัฑ์จากสมนุไพรตะไคร้ต้นและขงิในรปูแบบแฮร์โทนคิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการซมึผ่าน

หนังศรีษะและสะดวกต่อการใช้งาน	 ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ	 ลดปริมาณเชื้อราบนหนังศรีษะที่เป็นสาเหตุ
การเกดิรงัแค	 (M.	 fufur)	 ลดอกัเสบ	 และมคีวามปลอดภยัไม่แพ้	 ไม่ระคายเคอืงตาและผิวหนงั	 ท้ังในระดบั 

สัตว์ทดลองและในอาสาสมัคร	และผู้บริโภคที่มีปัญหารังแค	จ�านวน	100	คน	มีความพึงพอใจหลังทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา	1	สัปดาห์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปาก

นักวิจัย  
	 รัตนศิริ	จิวานนท์
	 ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กลิ่นปาก	 ส่งผลต่อความมั่นใจในการเข้าสังคมและบุคลิกภาพ	 เกิดจากก๊าซที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร	์

(VSC)	 สร้างจากเชื้อแบคทีเรียย่อยสลายเศษอาหารจ�าพวกโปรตีนที่ตกค้างอยู่ในช่องปาก	 เพื่อเป็นทางเลือก
แก่ผู้บริโภคบางคนที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ลดกล่ินปากในท้องตลาด	 ที่มีส่วนผสมของสาร
ฆ่าเชื้อหรือสารปฏิชีวนะ	วว.	ได้วิจัยและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปากที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็น
สาเหตุการเกิดกลิ่นปาก	 (Porphyromonas	 gingivalis)	 ต้านอักเสบ	 ประเมินความปลอดภัย	 และควบคุม
ให้มีมาตรฐาน	 โดยใช้วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ	 ได้แก่	 เบญจมาศ	 ซึ่งเป็นไม้ตัดดอกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของไทย	และให้ผลตอบแทนสูง	เพื่อตอบสนองต่อกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน	ลดความเสี่ยง 
ในการเกิดโรคที่เกิดจากขาดการดูแลอนามัยทางช่องปาก	 รวมถึงเปิดช่องทางสร้างตลาดภายในประเทศ 

โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับตลาดต่างประเทศที่เป็น 

คู่แข่งขันผลิตภัณฑ์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 วิจัยและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์	 ระงับกลิ่นปากจากเบญจมาศในรูปแบบที่หลากหลาย	 เพื่อสะดวกต่อการใช้ 

ของผูบ้รโิภค	 ผลติภณัฑ์มฤีทธิต้์านเชือ้แบคทเีรียทีเ่ป็นสาเหตุการเกดิกล่ินปาก	 (P.	 gingivalis)	 มคีวามปลอดภยั
ไม่ก่อความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากในสัตว์ทดลอง	 มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ดี	 มีการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหากลิ่นปาก	 จ�านวน	 100	 คน	 พึงพอใจมากต่อลักษณะ 

ของผลิตภัณฑ์โดยรวม	 และพึงพอใจระดับปานกลางถึงมาก	 ในภาพรวมของระดับการเห็นผลของผลิตภัณฑ์
หลังทดลองใช้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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เขากวางอ่อนพลัส

นักวิจัย  
	 ดร.สุพนิดา	วินิจฉัย	และคณะ
	 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เขากวางอ่อนประกอบไปด้วย	 โปรตีน	 แร่ธาตุ	 โอเมก้า	 กรดอะมิโน	 ไขมันกลุ่มเฉพาะที่ถูกย่อยและดูดซึม 

ไปใช้ประโยชน์กับร่างกายได้ง่ายและท่ัวถึง	 ท�าให้การน�าสารอาหารไปใช้ในร่างกายดีขึ้น	 การปกป้อง 
ระบบประสาท	 ลดอาการมือเท้าชา	 ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลเวียนของโลหิตไม่ดี	 ประกอบกับเส้นประสาท
บกพร่อง	 อกีทัง้ยงัมฮีอร์โมนชือ่	 พรอสต้าแกลนดนิส์	 (Prostaglandins)	 และสารไอจเีอฟ	 1	 (IGF-1)	 ซึง่ช่วย 

ท�าให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย	 ว่องไว	 และสมองมีความจ�าดี	 และจากข้อมูลการวิจัยของ	 DR.	 PETER	 
FENNESSY	 ศูนย์วิจัย	 INVERMAY	 ประเทศนิวซีแลนด์	 (1998)	 สรุปได้ว่า	 เขากวางอ่อนช่วยเสริมให้ 
มีการสร้างเซลล์และผิวพรรณที่ดีขึ้น	 ในขณะเดียวกันกระดูกก็แข็งแรงมากขึ้น	 ช่วยท�าให้ปริมาณแคลเซียม 

ในกระดูกเพิ่มข้ึน	 จึงเท่ากับช่วยบรรเทาอาการเกิดกระดูกผุได้ในระดับหนึ่ง	 ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของ 
ร่างกายดีขึ้น	และยังมีประโยชน์อื่นๆ	อีกมากมายในวงการแพทย์ตะวันออก	Oriental	medicine	มีการน�า 
เขากวางอ่อน	 มาบดหรือโขลกให้ละเอียดเป็นแป้งเพื่อท�าเป็นยา	 จากการศึกษาวิจัยพบว่า	 ในเขากวางอ่อน
และเลือดกวาง	 จะพบสารจ�านวนมากที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	 ทั้งยังมีสารโปรตีนและสารประกอบอื่นๆ	 ที่
อยู่ในรูปแบบธรรมชาติบริสุทธิ์	 ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ส�าหรับรักษาโรคต่างๆ	 แต่ยังบ�ารุงให้สุขภาพแข็งแรง	 มีภูมิ
ต้านทานได้อีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลิตภัณฑ์ต�ารับเขากวางอ่อนพลัส	 นอกจากจะมีเขากวางอ่อนซ่ึงมีสรรพคุณช่วยบ�ารุงสุขภาพ	 เป็นยา 

อายุวัฒนะแล้ว	 ยังมีส่วนผสมของสารท่ีให้คุณสมบัติเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	 ฟื้นฟ ู

คอลลาเจนและช่วยให้ผิวกระจ่างใส	 ด้วยสรรพคุณของคอลลาเจนที่ประกอบในเขากวางอ่อน	 คอลลาเจน 

จากปลาทะเลน�้าลึก	 ยกกระชับผิว	 ประสานเส้นใยกล้ามเนื้อให้แข็งแรง	 กรดอะมิโนที่จ�าเป็นต่อร่างกาย 

เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ	 และช่วยให้อวัยวะต่างๆ	 ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	 อีกทั้งอุดมด้วยสารสกัด 

บิวเบอร์รี่	 มะเขือเทศ	ทับทิม	องุ่น	 โรสฮิป	ที่ช่วยสมานแผล	ลดความเสื่อมของเซลล์	 เสริมสร้างหลอดเลือด 

และผนังหลอดเลือดฝอย	 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอย่างดีเยี่ยม	 ลดเลือนริ้วรอย	 รอยด่างด�า	 ช่วยยับยั้ง 
การสร้างเม็ดสีผิว	 กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิว	 ซ่อมแซมและกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ผิวหนังใหม่	 ผิวจึงแลด ู

อ่อนกว่าวัยและกระจ่างใส
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วิจิตราภรณ์	ถนัดทาง
	 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	141	1690
	 Email	 :	 wichitraporn@bedo.or.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

เซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม

นักวิจัย  
	 ดร.ธงชัย	กูบโคกกรวด	และคณะ
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ประเทศไทยสามารถผลติเส้นไหมได้กว่า	400	ตนั	ในแต่ละปี	แบ่งเป็นเส้นไหมชมุชนราว	290	ตนั	และเส้นไหม 

อุตสาหกรรมประมาณ	 176	 ตัน	 โดยเส้นไหมประกอบด้วยโปรตีนหลัก	 2	 ชนิด	 ได้แก่	 โปรตีนเส้นไหม	 
(ไฟโบรอิน,	 Fibroin)	 และ	 โปรตีนกาวไหม	 (เซริซิน,	 Sericin)	 โปรตีนไฟโบรอิน	 เป็นองค์ประกอบหลัก
ประมาณร้อยละ	 70-80	 โดยน�้าหนัก	 น�าไปใช้เป็นเส้นใยทอเป็นผ้าไหม	 ส่วนโปรตีนกาวไหม	 คิดเป็นร้อยละ	
20-30	 โดยน�้าหนัก	 จะถูกก�าจัดออกมาจากเส้นไหม	 เป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเส้นไหมดิบกว่า	
30	 ตนั	 ในแต่ละปีจากทัว่ประเทศ	 โดยไม่มกีารน�ากลบัมาใช้ประโยชน์	 และหากไม่ก�าจดัน�า้กาวไหมอย่างถกูวธิี 
จะท�าให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม	 โปรตีนกาวไหมเซริซินมีคุณสมบัติด้านเวชส�าอาง	 มีฤทธิ์เป็นสารต้าน 

อนุมูลอิสระ	 ยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส	 ยับยั้งการท�างานของเอนไซม์อิลาสเทส	 ท�าให้เกิด 

ความชุ่มช้ืนกับผิวพรรณเมื่อใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	 จากคุณสมบัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
โปรตีนกาวไหมมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นวัตถุดิบในเครื่องส�าอาง	 จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มที่ม ี

ส่วนผสมสารสกัดจากไหมคุณภาพดี	 ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ ์

ที่มีคุณภาพ	 พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนกลุ่มผู้ทอผ้าไหมของประเทศได้มีโอกาสสร้างรายได้จากการเป็น 

ผู้จัดเตรียมวัตถุดิบชั้นดีป้อนให้อุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง	เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 สตูรต�ารบัเซรัม่บ�ารงุผวิโดยใช้เทคโนโลยกีารห่อหุม้เซรซินิด้วยลโิพโซม	 (Liposome)	 เพือ่กกัเกบ็สาระส�าคัญ

และเพิ่มคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์และช่วยการซึมซาบได้ดียิ่งขึ้น	 โดยส่วนผสมของอนุภาคห่อหุ้มเซริซิน 

ระดับนาโนที่มีความคงตัวทางกายภาพเคมี	 ทดสอบความคงตัวไม่มีการแยกชั้นและสามารถรักษาสภาพ
ความคงตัวอยู่ได้นานถึงสองปี	 มีการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และประสิทธิภาพในการยับยั้ง 
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ตามมาตรฐาน	 มีการทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัครจ�านวน	 200	 คน	 
พบว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วิจิตราภรณ์	ถนัดทาง
	 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	141	1690
	 Email	 :	 wichitraporn@bedo.or.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ผลิตภัณฑ์ต�ารับโอสถพระนารายณ์

นักวิจัย  
	 ดร.สุพนิดา	วินิจฉัย	และคณะ
	 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1503001585	
	 เรื่อง	ผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมสมุนไพรในต�ารับยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ต�ารับโอสถพระนารายณ์	 มีในสมัยอยุธยาและมีการรวบรวมต�ารับยาไว้ถึง	 81	 ขนาน	 เป็นยาที่ปรุงถวาย 

พระนารายณ์มหาราช	 และพระบรมวงศานุวงศ์	 ประโยชน์ที่ประจักษ์ชัดคือ	 ยาไทยนั้นเป็นยาที่ปรุงจาก 

เครื่องยาหลายๆ	 อย่างรวมกัน	 ตัวยาแต่ละอย่างในต�ารับท�าหน้าที่แตกต่างกันไป	 มีทั้งที่เป็นตัวยาหลักที ่
แสดงฤทธิ	์ ตวัยารองหรอืยาช่วย	 ท�าหน้าทีเ่สริมฤทธิห์รือลดความเป็นพิษของตัวยาหลัก	 แต่ละขนานมสีรรพคุณ
แตกต่างกันไป	ผลิตภัณฑ์ต�ารับโอสถพระนารายณ์เป็นการพัฒนาสูตรยาทาพระเส้นต�ารับโอสถพระนารายณ์	
ประกอบด้วยตัวยาส�าคัญ	 13	 ชนิด	 เดิมเป็นยาน�้าใช้ทาบริเวณที่มีอาการของโรค	 สรรพคุณแก้เส้นผิดปกติ	 
แก้ลมอมัพาต	 แก้ลมปัตคาด	 แก้ตะครวิ	 แก้จบัโปง	 แก้เมือ่ยขบทัง้หลาย	 ต�ารบัโอสถพระนารายณ์มไิด้เป็นเพยีง
ภูมปัิญญาไทยทีเ่กีย่วกบัการแพทย์แผนไทย	 หากแต่ยงัสะท้อนถงึการผสมผสานต�ารับยาสมนุไพรในการแพทย์
แผนไทยเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัวอีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 สูตรเนื้อบาล์มแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย	 และสูตรเนื้อครีมส�าหรับนวดคลายกล้ามเนื้อ	 จากต�ารับโอสถ 

พระนารายณ์ทีค่�านงึถงึส่วนประกอบทีห่าได้ง่ายมาฟ้ืนฟเูพือ่เป็นการสบืทอดภมูปัิญญาให้คงอยู	่ และเพิม่มลูค่า 
ผลติภณัฑ์สมนุไพรเพือ่น�าไปใช้ในการส่งเสรมิสขุภาพ	 พฒันาให้อยูใ่นรปูแบบทีใ่ช้งานได้ง่ายขึน้	 เข้ากบัยคุสมัย
แต่ยังคงสรรพคุณการรักษาไว้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วิจิตราภรณ์	ถนัดทาง
	 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	141	1690
	 Email	 :	 wichitraporn@bedo.or.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผมจากสารสกัดสมุนไพร

นักวิจัย  
	 ดร.สุพนิดา	วินิจฉัย	และคณะ
	 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจบุนัรฐับาลได้สนบัสนนุแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมนุไพรไทย	 ฉบบัที	่ 1	 พ.ศ.	 2560-2564	 ขึน้	

โดยมีเป้าหมายเพื่อก�าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบ	 
มคีวามยัง่ยนื	 มงีานวจิยัพฒันาเป็นทีย่อมรบั	 สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	 ลดการน�าเข้ายา
แผนปัจจบุนัจากต่างประเทศ	 และผลกัดนัให้พืชสมนุไพรของไทยเป็น	 1	 ในพืชเศรษฐกจิตัวใหม่ท่ีจะขับเคล่ือน
โมเดล	 Thailand	 4.0	 และนโยบายประชารัฐของรัฐบาล	 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย	 
ขยายช่องทางการเข้าถงึและเพิม่โอกาสทางธรุกจิไปยงัประเทศสมาชกิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน	 เพ่ือพัฒนา
ทักษะความเชี่ยวชาญของแรงงานในชุมชนและการเพิ่มคุณค่าพืชสมุนไพรให้มีมูลค่ามากขึ้น	 และขยาย 

ฐานลกูค้าให้กว้างขึน้	 สร้างระบบการฟ้ืนฟทูรัพยากรชวีภาพในท้องถิน่แก่ชมุชนอย่างยัง่ยนื	 เพ่ือเป็นการต่อยอด 

และขยายแนวทางการด�าเนนิการตามความพร้อมของชมุชนพัฒนาผลิตภณัฑ์ชนดิใหม่ออกสู่ตลาด	 ขยายโอกาส
ทางธรุกจิ	 จงึได้ด�าเนนิการโครงการพฒันาผลิตภณัฑ์จากสารสกดัสมนุไพร	 มุง่เน้นการพัฒนาผลิตภณัฑ์บ�ารงุ
เส้นผมจากการผสมผสานของพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติบ�ารุงรักษาหนังศีรษะ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ประเทศไทยมีสมุนไพรส�าหรับบ�ารุงเส้นผมหลายชนิด	 ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรส�าหรับแก้ปัญหาผมหงอก	 เช่น	

กระเทยีม	 เหงอืกปลาหมอดอกม่วง	 ป้องกนัรงัแค	 เช่น	 มะกรดู	 ว่านหางจระเข้	 ท�าความสะอาด	 เช่น	 ใบหม่ี	 
ชะลอการสูญเสียของเส้นผม	 บ�ารุงให้ผมดกด�าเงางามและแตกปลาย	 เช่น	 ตะไคร้	 อัญชัน	 ดูแลรากผม	 
แก้ปัญหาผมร่วงและศีรษะล้าน	 เช่น	 เปลือกส้มเขียวหวาน	 ขิง	 แก้ปัญหาชันนะตุ	 เช่น	 มะค�าดีควาย	 น�้ามัน
มะพร้าว	 ดูแลรักษาผมมัน	 เช่น	 มะละกอ	ด้วยสรรพคุณดังกล่าวน�าไปสู่การน�าเอาสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณ
บ�ารงุเส้นมาพฒันาเป็นผลติภณัฑ์เพือ่การดแูลสุขภาพ	 ผลิตภณัฑ์บ�ารุงเส้นผมด้วยสูตรการดูแลเส้นผมตามต�ารบั 

สมุนไพรไทย	 ผลิตจากสมุนไพร	 8	 ชนิด	 ใช้บ�ารุงผมในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากสระผม	 ช่วยบ�ารุงและ 

กระตุน้รากผมทีเ่กดิใหม่ให้มคีวามแขง็แรง	 ชะลอการหลดุร่วง	 เพือ่เส้นผมทีนุ่ม่ลืน่	 ดกด�า	 เงางาม	 มสีขุภาพผม 

ทีด่	ี และกลิน่หอมจากธรรมชาตขิองพชืสมนุไพรแต่ละชนดิยงัช่วยผ่อนคลายความเครียด	 กระตุ้นการไหลเวยีน
ของระบบเลือดตามหลักการสุคนธบ�าบัดได้ด้วย

	 ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมเป็นธรรมชาติร้อยละ	95	(Natural	Products)	มีสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 วิจิตราภรณ์	ถนัดทาง
	 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	141	1690
	 Email	 :	 wichitraporn@bedo.or.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลช่ันจากสารสกัดว่านสากเหล็ก

นักวิจัย  
	 อาจารย์กลมวรรณ	จงจิตต์	และคณะ
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 นอกจากผืนแผ่นดินจังหวัดสกลนครจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดแล้ว	 ยังมีภูมิปัญญา

การน�าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและสวมใส่เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม	 การน�ามาเป็นยารักษาโรค	 การน�าสมุนไพรมาประกอบอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร	 และ 

ยังมีการใช้ภูมิปัญญาในการน�าสมุนไพรมาใช้ในด้านผิวพรรณและความงามอีกด้วย	 ในการบ�ารุงผิวพรรณ
และความงามนั้น	 ไม่ว่าในยุคใดสมัยใดมักจะได้รับความสนใจอยู่เสมอ	 ไม่เพียงเพราะมนุษย์เราต้องการ 
มีภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นท่ีประทับใจต่อผู้พบเห็น	 แต่เพราะความงามนั้นสะท้อนถึงลักษณะนิสัยที่บ่งบอกถึง 
ความเอาใจใส่ตนเองและความมีสุขภาพดีที่ส่งจากภายในสู่ภายนอกได้อีกด้วย	 ชาวจังหวัดสกลนครนั้น
มีการสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากเมืองต่างๆ	 ทางฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง	 
มีลักษณะผิวพรรณขาวเหลืองและมีความใส่ใจในสุขภาพผิวไม่แพ้ชนชาติใด	 จึงมีการใช้ภูมิปัญญาในการน�า
สมุนไพรมาใช้เพื่อการบ�ารุงผิวพรรณมาช้านาน	ว่านสากเหล็ก	เป็นพืชสมุนไพรที่พบมากในพื้นที่ป่าชุมชน
จังหวัดสกลนคร	มีภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ารุงผิวจากสารสกัดว่านสากเหล็ก	 มีกระบวนการผลิตที่เป็นไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์	พัฒนาสูตรโดยทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และเครื่องส�าอางโดยเฉพาะ	 มีการควบคุมคุณภาพทั้งวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างประณีต	 ใส่ใจในทุกขั้นตอน 

การผลติ	 เพือ่ให้ได้วตัถดุบิทีด่มีคีณุภาพ	 และผลิตภณัฑ์ผ่านการทดสอบคณุสมบติัและประสิทธภิาพทางชวีภาพ 

ทางผิวหนัง	รวมถึงคุณภาพความคงตัวของผลิตภัณฑ์	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
	 สบูเ่หลวจากสารสกดัว่านสากเหลก็	 เป็นผลติภณัฑ์ใช้ในการท�าความสะอาดร่างกาย	 มอบความกระจ่างใสให้ 

แก่ผวิอย่างเป็นธรรมชาตท่ัิวเรอืนร่าง	 มส่ีวนผสมของมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ช่วยให้ผวิไม่แห้งตงึมอบความเนยีนนุม่	
ชุ่มชื้นให้แก่ผิวจนคุณสัมผัสได้	 อีกทั้งยังมีอณูฟองละเอียดที่ช่วยท�าความสะอาดผิวอย่างล�้าลึก	 ล้างออกง่าย	
มีกล่ินหอมอย่างเป็นธรรมชาติ	 โลชั่นบ�ารุงผิวจากสารสกัดว่านสากเหล็ก	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจาก 

สารสกัดว่านสากเหล็กเข้มข้น	มีคุณสมบัติให้ความกระจ่างใสแก่ผิวอย่างเป็นธรรมชาติทั่วเรือนร่าง
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
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เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
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	 วิจิตราภรณ์	ถนัดทาง
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลช่ันบ�ารุงผิว
ผสมสารสกัดมะหาด

นักวิจัย  
	 ดร.สุพนิดา	วินิจฉัย	และคณะ
	 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 มะหาด	 เป็นพืชท่ีน่าสนใจด้วยค้นพบว่า	 สารสกัดมะหาดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอ็นไซม์	 tyrosinase	 

ในหลอดทดลอง	 โดยสารทีอ่อกฤทธิท์ีม่อียูใ่นสารสกดัมะหาดทีส่�าคญัคอื	 oxyresveratrol	 และ	 resveratrol	 
โดย	 oxyresveratrol	 ยับยั้งเอนไซม์	 tyrosinase	 ได้มากกว่าสาร	 resveratrol	 ถึง	 20	 เท่า	 จึงท�าให้ 
สามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีได้ในหลอดทดลองจึงท�าให้ผู้ใช้มีผิวที่ขาวขึ้นได้	 และยังถูกน�ามาใช้ประโยชน ์

เพื่อการรักษาทางการแพทย์แผนไทย	 หรือเป็นสมุนไพรซึ่งมะหาดที่ใช้จะต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	 5	 ปี	 โดยใช้ 
แก่น	 ราก	 หรอืเปลอืกได้	 คนไทยโบราณใช้เปลอืกมะหาดเพือ่ลดอาการไข้	 ใช้รากมะหาดในการขบัถ่ายพยาธิ	 
และกินแก่นมะหาดเพื่อลดอาการท้องผูก	 ท้องอืด	 หรือท้องเฟ้อ	 แก่นมะหาดยังใช้เป็นสมุนไพรรักษา 
โรคทางผิวหนัง	 เช่น	 อาการผดผื่นคันได้	 จึงเป็นแนวทางที่น่าจะถูกน�ามาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการน�าไปใช ้

เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มช�าระล้างและโลชั่น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากสารสกัดมะหาดและผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ารุงผิวจากสารสกัดมะหาด	 ผ่านการควบคุม 

คุณภาพการผลิตอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน	 คิดค้นและพัฒนาขึ้นจากทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์และ 

เช่ียวชาญงานด้านผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพและเครือ่งส�าอางโดยตรง	 ในขัน้ตอนการผลติจะมรีะบบการควบคมุ 

คุณภาพของสินค้า	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นั้นจะมีการตรวจสอบคุณภาพต้ังแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

มาตรฐานการผลิต	 รวมท้ังบรรจุภัณฑ์	 อีกทั้งยังมีการทดสอบเรื่องความปลอดภัย	 ทดสอบประสิทธิภาพ 

ทางชีวภาพทางผิวหนังและทดสอบความคงตัวของสูตร	 ซึ่งจะท�าให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุด

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วิจิตราภรณ์	ถนัดทาง
	 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	141	1690
	 Email	 :	 wichitraporn@bedo.or.th
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เทคโนโลยีต�อรองราคา

ยาสมุนไพร ต�ารับประสะไพล

นักวิจัย  
	 ดร.สุพนิดา	วินิจฉัย	และคณะ
	 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ประเทศไทยอุดมไปด้วยพรรณพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพร	 

การให้ความส�าคญัต่อภมูปัิญญาจนไปสูก่ารศกึษาวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์สมนุไพรทีม่คีณุภาพ	 เพือ่จ�าหน่าย
ออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างมาก	 เพราะถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีความต้องการในการน�า
พืชสมุนไพรไทยมาใช้ในการรักษาโรคมากขึ้น	 เนื่องจากกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและ 

แพทย์ทางเลอืกทีเ่ป็นภมูปัิญญาอนัทรงคณุค่าของไทยมาแต่โบราณ	 แต่ส่ิงส�าคญัอกีประการทีจ่ะท�าให้ผลิตภณัฑ์
สมนุไพรไทยเตบิโตอย่างยัง่ยนืได้กค็อื	 กระบวนการผลิตท่ีมคีณุภาพ	 ได้มาตรฐาน	 เป็นการยกระดับคณุภาพ 

การผลติยาสมนุไพรตามมาตรฐานสากลและสามารถเข้าสู่ตลาดอาเซียนหรือตลาดสากลได้	 เพ่ือตอบสนองต่อ 

กระแสนิยมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน	ประสะไพลจึงเป็น 

ทางเลือกหนึ่งในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าวได้	 ประกอบกับประเทศไทยเป็น 

แหล่งผลิตและอุดมไปด้วยสมุนไพรส�าคัญ	 โดยวัตถุดิบสมุนไพรสามารถน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ ์

ได้หลากหลายและเป็นทีต้่องการของตลาดท้ังในรูปของยารักษาโรค	 อาหารเสริม	 และเคร่ืองส�าอาง	 เป็นต้น	 
สมุนไพรไทยจึงมีโอกาสในการน�ามาพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญที่จะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได	้ 
จึงเป็นแนวทางที่ดีที่จะน�าสมุนไพรไทยมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูล 

ต�ารบัยาประสะไพล	 รวมทัง้กลุม่ลกูค้าเป้าหมายกว้าง	 ได้แก่	 สุภาพสตรีวยัเจริญพันธุท่ี์ต้องการทางเลือกใหม่ 

ในการบ�ารุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ	 ทั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ ์

ด้วยการพัฒนาด้านกรรมวิธีการผลิต	 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตลอดจนควบคุมกรรมวิธีการผลิต	 อีกทั้ง 
ยังมีการตรวจสอบคุณภาพในด้านต่างๆ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้มีคุณภาพที่ดีที่สุดและ 

เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ยาสมนุไพรต�ารบัประสะไพล	 เป็นต�ารบัทีม่ไีพลเป็นส่วนประกอบหลัก	 และมส่ีวนประกอบของสมนุไพรอืน่ๆ	

เช่น	 ผิวมะกรูด	 กระเทียม	 หัวหอม	 พริกไทย	 ดีปลี	 ขิง	 ขมิ้นอ้อย	 เป็นต้น	 ด้วยสรรพคุณที่บรรเทาอาการ 
ปวดประจ�าเดือน	 ประจ�าเดือนมาไม่ปกติ	 ลดอาการปวดเกร็งของมดลูกโดยเฉพาะช่วงมีประจ�าเดือน	 
ช่วยบ�ารุงโลหิต	แก้จุกเสียด

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วิจิตราภรณ์	ถนัดทาง
	 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	141	1690
	 Email	 :		wichitraporn@bedo.or.th
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การพัฒนาไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง

นักวิจัย  
	 ดร.ณัตฐาวุฒิ	ฐิติปราโมทย์
	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1903001020
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1903001019

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 งานวิจัยน้ีจงึมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการเตรยีมไมโครอมิลัชนัของสารสกดัข้าวสงัข์หยด	 ซึง่เป็นข้าวพืน้เมอืง

ของไทยที่แสดงฤทธิ์การกระตุ้นการเจริญของผมสูงที่สุด	 (จากการศึกษาที่ผ่านมา)	และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีไมโครอิมัลชันสารสกัดข้าวมีสีเป็นองค์ประกอบที่มีขนาดอนุภาคเล็กลง	
สามารถซึมผ่านผิวได้มากกว่าในรูปสารสกัดหยาบ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงท่ีสามารถลดการหลุดร่วงของเส้นผมในอาสาสมัครได้ถึง	 80%	 ภายใน	 7	 วัน	 

	 ทั้งชายและหญิง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ท�าให้อาสาสมัครมีผมที่หนาขึ้นและสุขภาพผมแข็งแรงขึ้น	และ 

	 บริเวณที่มีภาวะศีรษะล้านมีการงอกใหม่	โดยเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน	1-2	เดือนหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์
  เป็นนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองของไทย	ลดการน�าเข้ายาสังเคราะห์จากต่างประเทศ	และ 

	 แข่งขันในตลาดนานาชาติได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 มณฑิรา
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3309,	09	7978		6881
	 Email	 :	 montira@arda.or.th
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ชุดทดสอบแอลกอฮอล์แบบทรีอินวัน

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ศุภกาญจน์	ช�านิ
	 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001128	ยื่นค�าขอวันที่	27	พฤษภาคม	2563

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 แอลกอฮอล์เป็นสารเคมพีืน้ฐานทีน่ยิมน�ามาใช้ในผลติภณัฑ์ต่างๆ	 โดยประเภทของแอลกอฮอล์ทีพ่บบ่อยได้แก่	

เอทานอล	 เมทานอล	 และไอโซโพรพานอล	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบหลักนั้นมี 
ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องตรวจสอบประเภทและความเข้มข้นของแอลกอฮอล์	 เพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์มปีระสิทธภิาพ
ตามวัตถุประสงค์การใช้งานและมีความปลอดภัย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ในการประดิษฐ์นี้	 ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดทดสอบแอลกอฮอล์เบื้องต้น	 ส�าหรับระบุประเภทแอลกอฮอล์	 ได้แก่	

เอทานอล	 เมทานอล	 และไอโซโพรพานอล	 และระบุความเข้มข้นของเอทานอลเบื้องต้น	 โดยชุดทดสอบ
แอลกอฮอล์เบือ้งต้นนี	้ ใช้งานง่าย	มขีัน้ตอนการใช้งานเพยีง	3	ขัน้ตอน	วเิคราะห์ผลได้รวดเรว็ภายในเวลา	3	นาที	
และสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบหลักท้ังแบบน�้าและเจลท่ีมีแบบแต่งสีและกลิ่น	
ชดุทดสอบประกอบด้วยน�า้ยาทดสอบ	A	และน�า้ยาทดสอบ	B	 โดยน�า้ยาทดสอบ	A	ท�าหน้าทีก่ระตุน้ปฏกิริิยา
เคมรีะหว่างแอลกอฮอล์	 (เอทานอล	 เมทานอล	 และไอโซโพรพานอล)	 กบัสารเคมใีนน�า้ยาทดสอบ	 B	 เพือ่ให้ 

เกิดการเปลีย่นสตีามคณุสมบตัขิองแอลกอฮอล์แต่ละชนดิ	 ส�าหรับผลิตภณัฑ์ทีม่เีอทานอลเป็นองค์ประกอบหลกั	
จะสามารถแสดงผลความเข้มข้นของเอทานอลได้โดยการเทียบสี

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ	

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 สิริรัตน์	เพ็ญศิริกุล
	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 โทรศัพท์	 :	 02	218	4195	ต่อ	112
	 Email	 :	 sirirat.pe@chula.ac.th
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สารสกัดทุเรียนอ่อนส�าหรับใช้ในเครื่องส�าอาง

นักวิจัย  
	 รศ.ดร.ศุภอรรจ	ศิริกันทรมาศ	และคณะ
	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002348	ยื่นค�าขอวันที่	12	กันยายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ทเุรยีนอ่อน	คอื	ผลของทเุรยีน	 (Durio	zibethinus	Murray)	ทีย่งัไม่มกีารเจรญิของเนือ้ผลทีส่มบรูณ์	และยงัไม่ม ี

การสร้างกลิน่ของสารระเหยทีม่ซีลัเฟอร์เป็นองค์ประกอบซ่ึงเป็นกล่ินทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของทเุรียน	 โดยชาวสวน
ทเุรยีนจะตดัผลทเุรยีนอ่อนทิง้	 เพือ่ให้มจี�านวนผลบนต้นทเุรยีนทีเ่หมาะสม	 ไม่มากเกนิไป	 ผลทเุรยีนอ่อนนีจึ้ง
ถอืเป็นสิง่ท่ีไม่มมีลูค่าในปัจจบัุน	แต่ท้ังน้ีทางทมีนกัวจิยัได้ศกึษาพบว่า	สารสกดัจากทเุรยีนอ่อนมฤีทธิใ์นการต้าน 

อนมุลูอสิระท่ีสงู	 โดยสารต้านอนุมลูอิสระทีพ่บส่วนหนึง่เป็นสารประกอบฟีนอลกิ	 ซึง่สารประกอบฟีนอลกินีม้ี 
ความสามารถในการป้องกันผิวหนังจากรังสีอัลตราไวโอเลต	 และดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 จึงสามารถป้องกันอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวน�าของรังสีอัลตราไวโอเลตประเภท 

รงัสยีวูเีอและยวูบี	ี ทีจ่ะส่งผลให้เกดิความเสยีหายต่อผวิหนงั	 โดยก่อให้เกดิรอยแดง	 ผวิหนงับวม	 ไหม้อกัเสบ	 
สีผิวคล�้า	 และในที่สุดอาจเป็นหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งที่ผิวหนังได้	 นอกจากนี้ในสารสกัด 

จากทุเรียนอ่อนยังมีสารเพคติน	ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังอีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ทางทีมนักวิจัยได้ศึกษาถึงกรรมวิธีการเตรียมสารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและเพคตินจากผลทุเรียนอ่อน	

โดยใช้กระบวนการสกัดที่ไม่ซับซ้อน	 ไม่มีการใช้ตัวท�าละลายที่เป็นพิษที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม	 และไม่ใช้ความร้อนในการสกัด	 เพื่อลดพลังงาน	 ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย	 โดยกรรมวิธีการสกัดนี้ 
จะได้สารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและเพคตินในปริมาณที่สูงกว่าวิธีที่เคยมีการรายงานมา

จุดเด่นเทคโนโลยี
  ใช้กระบวนการสกัดที่ไม่ซับซ้อน	ไม่มีการใช้ตัวท�าละลายที่เป็นพิษ
  เป็นกระบวนการสกัดที่สามารถประหยัดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างมาก
  ได้สารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและเพคตินในปริมาณที่สูง
  ช่วยเพิ่มมูลค่าจากของเหลือใช้ทางการเกษตร
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
	 สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 โทรศัพท์	 :	 02	218	4195-7	ต่อ	109,	08	6336	1486
	 Email	 :	 jiranat.s@chula.ac.th
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กล่องยาแบบแจ้งเตือนและบันทึกการรับประทานยา

นักวิจัย  
	 รศ.อัมพรพรรณ	ธีรานุตร	และคณะ
	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903001895	ยื่นค�าขอวันที่	25	กรกฎาคม	2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การรักษาโรคเรื้อรัง	 เช่น	 วัณโรค	 โรคเอดส์	 มีความจ�าเป็นที่จะต้องรับประทานยาต่อเนื่อง	 จึงจ�าเป็นต้องมี 

การตรวจสอบความต่อเนื่องของการรับประทานยา	 การตรวจสอบความต่อเนื่องของการรับประทานยา 
มีหลายวิธี	 เช่น	 วิธี	 Self-administered	 treatment	 (SAT)	 คือ	 การติดตามตรวจสอบโดยผู้ป่วยเองและ 

จดบันทึกการรับประทานยาด้วยตัวเอง	 วิธี	 Text	 messaging	 reminder	 (SMS)	 คือ	 การแจ้งเตือนและ 

ติดตามก�ากับการรับประทานยาด้วยข้อความทางโทรศัพท์	 โดยเจ้าหน้าที่ระบบสุขภาพจะท�าการแจ้งเตือน
ทางข้อความโทรศัพท์เพื่อแจ้งเตือนผู้ป่วยให้รับประทานยา	 เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติโดยจะติดตั้งตัวเครื่องไว้
ที่พักอาศัยของผู้ป่วยซึ่งจะจ่ายยาตามค�าสั่งของแพทย์	 แต่มีข้อเสียคือ	 ไม่สะดวกเวลาผู้ป่วยออกนอกพื้นท่ี							
ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนากล่องยาส�าหรับท่ีต้องรับประทานยาต่อเนื่องให้สามารถรับประทานยาด้วยตนเอง	 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลร่วมกับการตรวจสอบการรับประทานยาที่สามารถแจ้งเตือนและบันทึกข้อมูล 

เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยได้รับประทานยาจริง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  มีผลการวิจัยในมนุษย์
  มีการแจ้งเตือนเป็นเสียงเมื่อถึงเวลารับประทานยา
  มกีารบนัทกึวนัทีแ่ละเวลาทีเ่ปิดกล่องยา	และบนัทกึภาพถ่ายต่อเนือ่งเมือ่ผูป่้วยเปิดกล่องและรบัประทานยา

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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เจลที่มีส่วนผสมของซักซินิลเมลาโทนิน

นักวิจัย  
	 รศ.อรุณศรี	ปรีเปรม	และคณะ
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801006726	ยื่นค�าขอวันที่	1	พฤศจิกายน	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยท�าให้เกิดวงรอบการท�างานของร่างกายที่มีการพักและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ	

มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและมีความปลอดภัยสูง	 ทั้งนี้การใช้เมลาโทนินเสริมเมื่อเกิดการอักเสบในช่องปาก	
หากใช้วิธีกินเมลาโทนินจะมีปัญหาการกระจายไปทั่วร่างกายก่อนจะไปถึงอวัยวะเป้าหมาย	 และหากต้องกิน
ในเวลากลางวันจะกระตุ้นให้เกิดการง่วงนอนซึ่งเป็นอุปสรรคหากต้องกินในเวลากลางวัน

	 กรดซักซินิลมีฤทธิ์ต้านจุลชีพ	 มีฤทธิ์ท�าลายไบโอฟิล์ม	 ซ่ึงไบโอฟิล์มเป็นการเกาะกลุ่มของเชื้อจุลชีพ 

ที่ท�าให้ยาที่ใช้รักษาเข้าถึงยาก	 หรือหากสามารถเข้าถึงได้ก็เข้าถึงได้ล�าบาก	 การน�ากรดซักซินิลมาใช้ร่วมกับ 

เมลาโทนินจึงท�าให้เกิดการเสริมฤทธิ์ต้านจุลชีพได้มากข้ึน	 อีกท้ังยังช่วยเสริมการต้านการอักเสบด้วย	 
เมื่อน�ามาจับกับเมลาโทนินได้เป็นอนุพันธ์ที่สามารถแตกตัวกลับไปเป็นซักซินิลและเมลาโทนินในร่างกายได	้ 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้านการอักเสบของแผลในช่องปากที่มีส่วนประกอบของเมลาโทนินที่ไม่ท�าให้เกิด 

การง่วงนอน	 ผูป้ระดษิฐ์จงึได้น�าเมลาโทนนิมาบรรจุในนโิอโซมเจลเพ่ือให้ทาผิวหนงัได้สะดวก	 โดยผลการทดสอบ 

ในสัตว์ทดลองพบว่า	มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดอาหารปวดได้มากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  อยู่ในรูปของอนุภาคไนโอโซมซึ่งช่วยกักเก็บและชะลอการปลดปล่อยสารอนุพันธ์ของเมลาโทนิน
  ลดความถี่การใช้ยา	เนื่องจากการออกฤทธิ์ของตัวยาภายในร่างกายเกิดขึ้นอย่างช้าช้า
  ไม่ท�าให้เกิดการง่วงนอนเนื่องจากการปลดปล่อยตัวยาเป็นไปอย่างช้าๆ
  มีฤทธิ์การต้านเชื้อราแคนดิดา	อัลบิแคนส์
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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เจลที่มีส่วนผสมของเมลาโทนิน

นักวิจัย  
	 รศ.อรุณศรี	ปรีเปรม	และคณะ
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	11018

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เมลาโทนนิเป็นฮอร์โมนทีร่่างกายผลติขึน้ในขณะนอนหลบัช่วงเวลา	02.00-04.00	น.	ซึง่สารนีช่้วยให้นอนหลับ

ได้ยาวนานขึน้	 ช่วยในการท�างานของระบบภมูคิุม้กนัของร่างกาย	 จากคณุสมบติัดังกล่าวจึงท�าให้มผีลิตภณัฑ์
ด้านสุขภาพและการรักษาที่เกี่ยวกับเมลาโทนินจ�าหน่ายหลายรูปแบบ	 เช่น	 เยลลี่	 แบบเม็ด	 สเปรย์พ่น	 
แผ่นแปะ	 เป็นต้น	 ปัจจุบันเจลที่มีส่วนผสมของเมลาโทนินที่ใช้ในช่องปาก	 ทั้งที่เมลาโทนินสามารถซึมผ่าน
เยื่อบุช่องปากได้ดี	 แต่มีข้อเสียคือ	 จะสลายตัวเมื่ออยู่ในน�้าท�าให้ไม่สามารถเตรียมเจลสูตรน�้าที่มีเมลาโทนิน 

ความเข้มข้นสูงได้	 หากเตรียมเป็นเจลจะสามารถป้องกันการสลายตัวและช่วยกลบรสของเมลาโทนินที่
มีความเข้มข้นสูงได้	 เหมาะกับการใช้เพื่อให้ยากับผู้ป่วยเด็ก	 ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงได้ประดิษฐ์เจลเมลาโทนิน 

เพื่อใช้ในช่องปาก	โดยเจลจะบรรจุไนโอโซมซึ่งมีเมลาโทนินความเข้มข้นสูงไว้ภายใน	เมื่อเจลเข้าสู่ช่องปาก
เมลาโทนินที่บรรจุอยู่ในโปรไนโอโซมซึ่งเปล่ียนรูปเป็นไนโอโซมจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไปออกฤทธิ์ช่วยให้
นอนหลับได้เร็วขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ใช้งานง่ายเพียงบีบออกจากหลอดและป้ายที่ริมฝีปากด้านใน
  มีผลการทดสอบกับมนุษย์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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เจลที่มีส่วนผสมของเอ็น-กลูตาโรอิล เมลาโทนิน

นักวิจัย  
	 รศ.อรุณศรี	ปรีเปรม	และคณะ
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	180300240	ยื่นค�าขอวันที่	18	ตุลาคม	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันการอักเสบในช่องปากถือเป็นปัญหาที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง	 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลากหลายในท้องตลาด

ที่ใช้บรรเทาอาการอักเสบนี้	 เจลเอ็น-กลูตาโรอิล	 เมลาโทนิน	 (n-glutaroyl	 melatonin)	 เป็นส่วนผสม 

ในรูปนิโอโซมเจล	 (niosme	 gel)	 ส�าหรับบรรเทาอาการอักเสบในช่องปาก	 ซึ่งเอ็น-กลูตาโรอิล	 เมลาโทนิน	 
(n-glutaroyl	 melatonin)	 จะเกิดจากการไฮโดรไลซิส	 (hydrolysis)	 ได้เป็นเมลาโทนิน	 (melatonin)	
และกรดกลูตาลิก	 (Glutaric	 acid)	 หลังเข้าสู่ร่างกายจึงช่วยท�าให้การออกฤทธิ์ของตัวยาเกิดขึ้นอย่างช้าๆ 

และนานขึ้น	 จึงช่วยลดความถี่ในการใช้ยาลงจากข้อดีตามข้างต้น	 คณะผู้วิจัยจึงได้ผลิตเจลที่มีส่วนผสมของ
เอน็-กลตูาโรอลิ	 เมลาโทนิน	 (n-glutaroyl	 melatonin)	 ในรูปนิโอโซมเจล	 (noisome	 gel)	 เพื่อบรรเทา 
การอักเสบในช่องปาก	 โดยนิโอโซมจะปลดปล่อยเอ็น-กลูตาโรอิล	 เมลาโทนิน	 ให้ซึมผ่านได้ตรงต�าแหน่ง 
และออกฤทธิ์ได้นานขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ใช้ทาแผลในช่องปากเพื่อบรรเทาการอักเสบ
  ใช้เทคนิคนิโอโซมในการน�าส่งยาซึ่งจะช่วยชะลอการปลดปล่อยตัวยาและยาวนานขึ้น
  ลดความถี่ในการใช้ยา
  สามารถต้านเชื้อราแคนดิดา	อัลบิแคนส์ได้
  สามารถใช้กับผู้ที่แพ้โปรตีนได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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เจลพอกหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซาด

นักวิจัย  
	 ผศ.นภภัค	ใจภักดี	และคณะ
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2002000411	ยื่นค�าขอวันที่	27	กุมภาพันธ์	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เครือ่งส�าอางบ�ารงุผวิหน้าทีช่่วยให้ผวิขาวเป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัความนยิมในปัจจบุนั	 จงึท�าให้ผูผ้ลติเครือ่งส�าอาง

ท�าการวจิยัเพือ่คดิค้นสารส�าคญัจากธรรมชาตทิีม่คีวามสามารถในการลดการสร้างเมด็สเีพือ่ทีจ่ะป้องกนัการเกิด
ภาวะมเีมด็สมีากเกนิไป	 โดยไม่มสีาเหตมุาจากการสมัผสักบัแสงแดด	 เมด็สทีีส่�าคญัคอื	 เมลานนิ	 ซึง่สร้างจาก
เมลาโนไซต์ที่อยู่ในผิวชั้นหนังก�าพร้า	 ปริมาณเมลานินจะมีมากหรือน้อยปัจจัยหนึ่งขึ้นอยู่กับแสงแดดหรือ 

ยูวีที่มากระตุ้นเซลล์เมลาโนไซต์	 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พอกหน้ามีหลายประเภททั้งชนิดที่เป็นครีม	 โคลน	 เจล	 
โดยใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสม	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์ดูแลสีผิวให้จางลงโดยใช้ถั่วแหลืองเพียงอย่างเดียว	 หรือร่วมกับ
สารอืน่ๆ	 เช่น	 เรตนิอล	 สารกนัแดด	 สารให้ความชุม่ชืน้	 แต่ยงัไม่มกีารน�าพนัซาดทีม่คีณุสมบตัยิบัยัง้ไทโรซเินส
และต้านการออกซิเดชั่นมาท�าเป็นเจลพอกหน้า

	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นสูตรเจลพอกหน้า	 หน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซาดที่มี
คุณสมบัติช่วยท�าให้สีผิวจางลงไว้เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  เป็น	 sleeping	 mask	 ที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซาดที่ช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส	 ซึ่งเป็นสาเหตุให้ 

	 สีผิวคล�้าลง
  ช่วยต้านอนุมูลอิสระ	ผิวกระจ่างใจ	ผิวชุ่มชื้น
  มีการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ	 และผลการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร	 พบว่า 

	 ไม่เกิดอาการระคายเคือง	มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมาก
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2433,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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เซรั่มบ�ารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซาด

นักวิจัย  
	 ผศ.นภภัค	ใจภักดี	และคณะ
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000297	ยื่นค�าขอวันที่	13	กุมภาพันธ์	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เครื่องส�าอางบ�ารุงผิวหน้าที่มีสรรพคุณช่วยให้สีผิวจางลงหรือท�าให้ผิวขาวกระจ่างใสได้รับความนิยมมาก 

ในปัจจบุนั	 มรีายงานว่า	 ส่วนแบ่งการตลาดของผลติภณัฑ์เพือ่ผวิขาวในเอเชยีมสีงูถงึร้อยละ	 44	 จงึมกีารวจัิย 

เพื่อคิดค้นสารจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้เป็นสารลดการสร้างเม็ดสี	 
และท�าให้สีผิวจางลง	 เอนไซม์ไทโรซิเนส	 เป็นเอนไซม์ที่ส�าคัญในกระบวนการสังเคราะห์เมลานิน	 การยับยั้ง 
การท�างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสจึงเป็นกลไกที่สามารถลดการสร้างเม็ดสีเมลานินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
เมื่อศึกษาสารสกัดพันซาดพบว่า	 มีคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและความสามารถในการ 
ต้านออกซเิดชนั	 ผูป้ระดษิฐ์จงึได้พฒันาสตูรเซรัม่บ�ารงุผวิหน้าในรปูแบบเจลทีม่สีารสกดัพนัซาดและสารสกดั
เมล็ดถั่วเหลือง	ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ	และสามารถหาได้ในประเทศไทย	ที่มีคุณสมบัติช่วยให้สีผิวจาง
ลง	น�ามาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรไทย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง	 ผลการทดสอบพบว่า	 ผลิตภัณฑ์เป็นเจลขุ่นข้นสีขาวอมชมพู	 

	 กระจายตัวบนผิวหนังได้ง่าย	 ซึมเข้าผิวหนังได้ดี	 ไม่เหนอะหนะ	 มีสารส�าคัญออกฤทธิ์ให้ความชุ่มชื้น	 
	 ช่วยให้ผิวกระจ่างใส	และเพิ่มความแข็งแรงของผิว

  มีผลการทดสอบในอาสามัครเพศหญิง	 10	 คน	 ผลการทดสอบพบว่า	 ไม่เกิดอาการแพ้	 และอาสาสมัคร 
	 มีความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ในด้านกลิ่นหอม	 ความง่ายในการกระจายตัวเมื่อทาบนผิว	 ผลิตภัณฑ์ 
	 ซึมเข้าผิวอย่างรวดเร็ว	 ไม่ทิ้งความมันความเหนอะหนะบนผิว	 และความน่าใช้ของผลิตภัณฑ์โดยรวม	 
	 ในระดับความพึงพอใจมาก

  หลงัจากการทดลองใช้ผลติภณัฑ์	 อาสาสมคัรมคีวามพึงพอใจในด้านผลให้ความชุม่ชืน้แก่ผิว	 และผลการท�าให้ 

	 ผวิเนียนนุ่ม	ในระดับพึงพอใจมาก
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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ภาชนะส�าหรับเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าแบบพกพา

นักวิจัย  
	 ผศ.ปาพจน์	เจริญอภิบาล	และคณะ
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	16033
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าส่วนใหญ่ท�าการชุบในอ่างสารละลายอิเล็กโตรไลท์	 (Bath	 Plating)	 

ที่มีสารละลายโลหะท่ีต้องการเคลือบลงบนผิวโลหะชิ้นงานละลายอยู่	 เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจะเกิด 

การเคลือบผิวโลหะที่ต้องการบนชิ้นงาน	
	 การชบุเคลอืบผวิโลหะด้วยไฟฟ้าโดยทัว่ไปจะต้องน�าชิน้งานทีต้่องการชบุเคลือบผิวจุ่มลงไปในอ่างสารละลาย 

อิเล็กโตรไลท์จนท่วมชิ้นงาน	 โดยไม่สามารถน�าชิ้นงานไปชุบเคลือบผิวโลหะนอกที่ต้ังโรงงานชุบเคลือบได้	 
นอกจากนีย้งัมกีารชบุเคลอืบผวิโลหะแบบแปรงปัดท่ีแม้จะสามารถน�าอปุกรณ์ไปชบุเคลือบนอกท่ีต้ังโรงงานได้	 
แต่ผู้ท�าการชุบจ�าเป็นต้องปัดแปรงอยู่ตลอดเวลาที่เคลือบซ่ึงอาจใช้เวลานานท�าให้เกิดความเมื่อยล้า	 และ 

อาจส่งผลให้ผิวเคลือบไม่สม�่าเสมอ	 ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาอุปกรณ์ส�าหรับเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าแบบ
พกพา	 ซึง่สามารถท�าการชบุเคลอืบผวิโลหะนอกทีต่ัง้โรงงานชบุเคลอืบได้	 เช่น	 ท่อโลหะ	 เสาไฟฟ้า	 เสาอาคาร	
โดยสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ	 ได้หลากหลาย	 เช่น	 อตุสาหกรรมน�า้มนัและแก๊ส	 โรงไฟฟ้า	
หรือโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  สะดวกต่อการใช้งานนอกสถานที่	สามารถควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพในการเคลือบผิวโลหะได้
  สามารถซ่อมแซมบ�ารุงพื้นผิวโลหะที่เกิดการสึกหรอหรือการกัดกร่อนจากสภาพอากาศและสนิมได ้

	 ด้วยการชุบเคลือบผิวโลหะอื่นที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่า
  ป้องกันการหก	เลอะเทอะ	เปรอะเปื้อนของสารละลายโลหะที่ใช้ชุบเคลือบผิวโลหะได้
  ผู้ใช้งานไม่จ�าเป็นต้องสัมผัสสารละลาย	และไม่จ�าเป็นต้องเฝ้าอยู่หน้างานตลอดเวลา
  สามารถใช้กับสารเคลือบท่ีไม่เป็นพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 Ni	 alloy	 แทนการใช้สารที่มี 

	 ความเป็นพิษสูง
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455	 Email	 		:		chinph@kku.ac.th
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รองพื้นยางนา

นักวิจัย  
	 ผศ.แคทรียา	สุทธานุช	และคณะ
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	15692

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันพบว่า	 ผู้คนให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและความสวยงามกันมากขึ้น	 ทั้งนี้เนื่องจากการที่ต้องเผชิญ 

มลภาวะทางอากาศ	แสงอัลตราไวโอเลต	และความเครียด	สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวการส�าคัญในการท�าลายผิว	 
แสงอลัตราไวโอเลตกระตุน้ให้เกดิปฏกิริยิาออกซิเดชนัซ่ึงสามารถท�าลายโครงสร้างของผิว	 โดยท�าให้คอลลาเจน	
และอิลาสตินมีปริมาณลดลง	ท�าให้ผิวเกิดรอยเหี่ยวย่น	ขาดความชุ่มชื้น

	 ยางนาเป็นไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเกือบทุกชนิด	 โดยน�้ามันยางนา	 เปลือกสามารถน�ามาใช ้

เป็นสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคได้	 ที่ผ่านมามีผู ้ศึกษาวิจัยพบว่า	 ยางนามีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ	 
มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นหลักคือ	 สารเรสเวอราทรอล	 (Resveratol)	 นอกจากนี้ยังมีรายงานพบว่า	 
สารชีวภาพในยางนายังสามารถยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินได้อีกด้วย	 
ด้วยคณุสมบตัติามทีก่ล่าวข้างต้น	 คณะผูป้ระดิษฐ์จึงได้คดิค้นสูตรผลิตภณัฑ์รองพ้ืนทีม่สีารสกดัจากเปลือกยางนา 
ซึ่งเป็นส่วนของพืชท่ีไม่มีใครเคยน�าไปใช้ประโยชน์มาก่อน	 มาใช้เป็นส่วนผสมโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้นี้จะช่วย
ท�าให้ริ้วรอยดูจางลงและผิวขาวแลดูกระจ่างใสขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ไม่มีสารสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง
  ยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนส	จึงช่วยให้ริ้วรอยแลดูจางลงและผิวแลดูกระจ่างใสขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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องค์ประกอบเครื่องส�าอาง
ที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซาด

นักวิจัย  
	 ผศ.นภภัค	ใจภักดี	และคณะ
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903003195	ยื่นค�าขอวันที่	12	ธันวาคม	2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิหน้าท่ีมสีรรพคณุช่วยให้สผีวิจางลงก�าลงัได้รบัความนยิม	 ท�าให้นกัวจิยัและผูผ้ลติเครือ่งส�าอาง

วิจัยคิดค้นสารส�าคัญ	 โดยเฉพาะสารจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยเพื่อใช้เป็นสารลดการสร้างเม็ดสี	 ฝ้า	
และกระ	 จากการศึกษาพบว่า	 เอนไซม์ไทโรซิเนสเป็นเอนไซม์ที่ส�าคัญที่ท�าให้สีผิวเข้มขึ้น	 ดังนั้นจึงมีการใช้
สารส�าคัญเพื่อยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสเพื่อลดการสร้างเมลานินในเครื่องส�าอางหลายชนิด
ต้นซาดหรือพันซาดเป็นไม้ยืนต้นท่ีพบมากในประเทศไทย	 มีรายงานว่า	 สารสกัดหยาบจากพันซาดมีฤทธิ์ 
ต้านสารอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุให้ผิวเส่ือมสภาพ	 และมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่สัมพันธ์กับการเกิดสิว 
และมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิว	 แต่ยังไม่มีการน�ามาประยุกต์ใช้สารสกัดพันซาดในเครื่องส�าอาง 
บ�ารุงผิว	 นอกจากนั้น	 การสกัดสารจากธรรมชาติมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับความคงตัวและการปนเปื้อน 

เชือ้จลุนิทรย์ีผูป้ระดษิฐ์จงึได้พฒันาองค์ประกอบเครือ่งส�าอางทีม่ส่ีวนผสมของสารสกดัพนัซาด	 มปีระสทิธภิาพ
ในการยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส	 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	 และมีสารส�าคัญกลุ่มฟลาโวนอยด์รวมสูงซึ่งมีผลด ี

ต่อสภาพผิวหน้า

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง	มีความคงตัว
  มีผลการทดสอบการระคายเคืองต่อผิว	จัดเป็นสารที่ไม่ระคายเคืองต่อผิว	(Non-Irritant)
  สามารถใช้เป็นส่วนผสมในสูตรเครื่องส�าอางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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นักวิจัย  
	 พัชรินทร์	วิริยะสุขสวัสดิ์
	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1703001708
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เนือ่งจากบรเิวณพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัแม่โจ้-ชมุพร	 ติดทะเลอ่าวไทย	 และมสีวนป่าชายหาดท่ีมต้ีนเสมด็ขาว

เป็นจ�านวนมาก	 ดังนั้นจึงสนใจท�าการสกัดน�้ามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน�้า	 และ
การสกัดด้วยน�้ามัน	เพื่อน�าน�้ามันเสม็ดที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านสปา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 จากการวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมขีองน�า้มนัหอมระเหยเสมด็ขาวด้วยวธิ	ีGC-MS	พบ	แอลฟา-เทอร์พิโนลนี	 

(α-Terpinolene),	 แกมมา-เทอร์พนินี	 (γ-Terpinene),	 แอลฟา-เทอร์พินนี	 (α-Terpinene)	 และ	 ยจีูนอล	
(Eugenol)	 เป็นสารหลัก	 และน�ามาใบเสม็ดขาวมาสกัดด้วยน�้ามัน	 น�้ามันที่ได้จัดอยู่ในกลุ่มน�้ามันที่ไม่มีพิษ	
ไม่ก่อให้เกดิอาการแพ้เมือ่ใช้กบัผวิหนงั	 จงึได้มกีารประดษิฐ์คดิค้นในการน�าน�า้มนัหอมระเหยจากใบเสมด็ขาว	 
และน�้ามันเสม็ดขาว	 มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์	 “น�้ามันสมุนไพรเสม็ดขาว”	 เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านสปา	 
(ดม	 ทา	 ถ	ู แก้วงิเวยีน	 นวดบรรเทาอาการเคลด็ขดัยอก)	 และเพิม่สรรพคณุของน�า้มนัให้มากยิง่ขึน้	 ด้วยการผสม
สมุนไพรไทยชนิดอื่นลงไปด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

น�้ามันสมุนไพรเสม็ดขาว

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ชนัดดา	ชัยเนตร
	 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
	 โทรศัพท์	 :	 05	387	5635,	08	2480	6402
	 Email	 :	 chanatda.mjubi@gmail.com	
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ครีมบ�ารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของหมากเม่า

นักวิจัย  
	 กมลวรรณ	จงจิตต์	และ	จารุวรรณ	ดรเถื่อน
	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสกลนคร		

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	14690

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในปัจจบุนันยิมผลติจากพชืสมนุไพรหลากหลายมกีารน�าแต่ละส่วนของพชืมาสกดัเป็นเครือ่งส�าอาง	 เช่น	 ขมิน้	

ว่านหางจระเข้	 ใบบัวบก	 ไพล	 เป็นต้น	 ซึ่งมีรูปแบบที่เป็นโลชั่น	 ครีม	 เซรั่ม	 และเจล	 แต่ละรูปแบบก็จะมี
กระบวนการผลติทีแ่ตกต่างกนั	 ในส่วนทีเ่ป็นต�ารบัครมีจะมส่ีวนผสมทีเ่ป็นอนภุาคน�า้มนัมากกว่าต�ารบัโลช่ัน	
เจลและเซรั่ม	 ท้ังนี้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ควรให้เหมาะสมกับสภาพผิวของแต่ละคน	 ซ่ึงครีมบ�ารุงผิวหน้า 
ในท้องตลาดทั่วไปยังไม่มีรายงานครีมบ�ารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของหมากเม่า	 ซึ่งคุณสมบัติของหมากเม่า 
เป็นผลไม้มีรสเปรี้ยว	มีวิตามินซีและสารแอนตี้ออกซิแดนส์ในปริมาณที่สูง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ครมีบ�ารงุผวิหน้าท่ีมส่ีวนผสมของหมากเม่า	 เพิม่ความชุม่ชืน้	 กระจ่างใสให้กบัผวิหน้า	 โดยทีไ่ม่มส่ีวนประกอบ 

ของสารที่เป็นอันตรายและสารที่ท�าให้เกิดการแพ้ระคายเคือง

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

ครีมบ�ารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของหมากเม่า
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิชุดา	กล้าเวช
	 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	 โทรศัพท์	 :	 04	423	3000	ต่อ	5101,	06	2165	6415
	 Email	 :	 unisearch.rmuti@gmail.com,	wichudaklawech@gmail.com
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แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิม
เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ส�าหรับสิว

นักวิจัย  
	 ปรียวัสส์	พิมพ์นวล
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทายลัยนเรศวร	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	16003002296

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การผลิตแผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิม	 โดยการน�าแผ่นไบโอเซลลูโลส

ทีไ่ด้จากการบ่มเลีย้งแบคทเีรยีชนดิ	 Acetobacter	 xylinum	 ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมอาหาร	 มาผสมกบัสารสกัด 

จากเปลือกทับทิมอิ่มตัวท่ีความเข้มข้น	 5-10	 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	 เนื่องจากแผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสนี ้
มีขนาดของเส้นใยในระดับนาโน	 และประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางเคมีที่สามารถจับกับสารสกัด
จากเปลอืกทบัทมิได้ด	ี จงึสามารถดดูซบัสารสกดัได้มาก	 ประกอบกบัเป็นเส้นใยจากธรรมชาต	ิ ทีไ่ม่มกีารผ่าน
กระบวนการทางเคมีใดๆ	จึงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว	และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ	แผ่นมาส์ก 

ไบโอเซลลูโลสท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิมที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นแผ่นแห้งสีเหลืองอ่อน	 
มีความเหนียวและคงทน	 การพิสูจน์ประสิทธิภาพของแผ่นมาส์กในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของ
การเกิดสวิ	 ได้แก่	Stapphylococcus	aureus,	Stapphylococcus	epidermidis	และ	Propionibacterium	
acnes	พบว่า	มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	เช่น	gentamyci

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	แผ่นมาส์กไบโอเซลลโูลสมคีวามแขง็แรงและความยดืหยุน่ทีพ่อเหมาะ	 ท�าให้ทนต่อการฉีกขาด	 อกีทัง้สะดวก 

	 ต่อการใช้งานเมื่อวางแนบลงบนบริเวณผิวหน้า
	 2.	แผ่นมาส์กไบโอเซลลโูลสสามารถน�าส่งสารส�าคญัเข้าสูผ่วิได้โดยตรง	 โดยความสามารถในการเพิม่คณุสมบตัิ 

	 ทางเคมีกายภาพ	 ที่ช่วยในการผลักสารส�าคัญที่อยู่ในแผ่นมาส์กเข้าสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อีกทั้ง 
	 แผ่นมาส์กยังมีคุณสมบัติในการยึดเกาะผิวได้เป็นอย่างดีท�าให้สามารถป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรีย 

	 จากภายนอกได้
	 3.	แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสมีความปลอดภัยในด้านความเข้ากันได้กับร่างกาย	 โดยไม่ก่อให้เกิด 

	 การระคายเคืองใดๆ	 รวมไปถึงการแพ้หรือความไวต่อสารต่างๆ	 ต่อผิวหนัง	 อีกทั้งไม่ก่อให้เกิด 

	 ความเป็นพิษภายในเซลล์อีกด้วย	 ซึ่งสามารถน�ามาใช้ในทางด้านเคร่ืองส�าอาง	 รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ 
	 ในรปูแบบแผ่นมาส์กอีกด้วย

	 4.	สารสกัดเปลือกทับทิมมีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
	 โดยท�าการยับยั้งการเมตาบอไลท์ของแบคทีเรียได้โดยตรง

	 5.	แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการน�าส่งสารส�าคัญที่อยู่ในสารสกัด 
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 จิราภรณ์	คลอดเพ็ง
	 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 โทรศัพท์	 :	 05	596	8707,	09	0675	1765
	 Email	 :	 jirapornk@nu.ac.th
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อุปกรณ์ช่วยหยอดตา Nu drops

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.เจนยุทธ	ศรีหิรัญ	และ	ภก.ดร.ประยุทธ	ภูวรัตนาวิวิธ
	 คณะสถาปัตยศาสตร์	และ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร		

สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	75874
	 สิทธิบัตร	เลขที่	75875

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 อุปกรณ์ช่วยหยอดตา	 ส�าหรับน�าส่งตัวยาท่ีอยู ่ในรูปสารละลาย	 สู่รอยโรคท่ีระบบตา	 ท�าให้บริหาร 

ยาหยอดตาเข้าสู่ดวงตาได้แม่ย�าตรงจุดและสามารถบริหารยาหยอดตาได้ด้วยมือข้างเดียว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 หยอดตาได้ตรงจุด	ปลอดภัยและบริหารการหยอดตาด้วยมือข้างเดียว

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จิราภรณ์	คลอดเพ็ง
	 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 โทรศัพท์	 :	 05	596	8707,	09	06751	765
	 Email	 :	 jirapornk@nu.ac.th
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ยาสีฟันสมุนไพรอัดเม็ดชนิดเม็ดฟู่
 และกรรมวิธีการผลิต

นักวิจัย  
	 ภญ.ดร.ณัฏฐินี	ธีรกุลกิตติพงศ์	และคณะ
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000045	ยื่นค�าขอวันที่	27	ธันวาคม	2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันมนุษย์ให้ความสนใจกับกระแสสุขภาพเริ่มมีความตระหนักและให้ความส�าคัญกับอันตรายของ 

ส่วนประกอบทางเคมทีีม่อียูใ่นผลติภณัฑ์ต่างๆ	 ท่ีใช้ในการด�ารงชวีติประจ�าวนั	ผลิตภณัฑ์ท่ีสกดัมาจากธรรมชาติ
และสมุนไพรจึงได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น	 (Petrie,	 K.J.	 and	 Wessely,	 S.	 2002.	 Modern	
worries	new	technology,	and	medicine	British	medical	 journal,	324(7339)	 :	690-691)	หนึง่ในนัน้	
คือ	 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับการดูแลสุขลักษณะของช่องปาก	 นั่นคือ	 ยาสีฟันสมุนไพร	 โดยส่วนมากยาสีฟัน
สมนุไพรเป็นผลติภณัฑ์รปูแบบผง	 (powders)	 ซ่ึงเกดิปัญหาในการใช้งานท่ีล�าบากและการก�าหนดปริมาณผง	
(powders)	ในการใช้งานที่ยาก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผูป้ระดษิฐ์จงึได้เลง็เหน็ถงึปัญหาของการใช้งานยาสีฟันสมนุไพร	 จึงเกดิแนวคดิในการพัฒนาผลิตยาสีฟันสมนุไพร 

ให้ในรปูแบบอดัเมด็ชนดิเมด็ฟูท่ีช่่วยอ�านวยความสะดวกในการใช้งาน	 สามารถก�าหนดปริมาณการใช้งานต่อครัง้ 
ได้คงที่	ซึ่งท�าให้ไม่ต้องใช้งานยาสีฟันร่วมกับคนอื่น

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ศิริพร	ทรัพย์โตทิม
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยบูรพา
	 โทรศัพท์	 :	 03	810	2287,	09	0041	1999
	 Email	 :	 siripon.sa@buu.ac.th
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กระบวนการผลิตผ้าต้านแบคทีเรียแกรมบวกด้วยการหมักผ้า
ร่วมกับแอคติโนแบคทีเรียและกรรมวิธีการสกัดสารเคลือบ
และตรึงสารโดยตรงจากการหมักด้วยการใช้ความร้อน

นักวิจัย  
	 อาจารย์ลภัสรดา	มุ่งหมาย
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903003272	ยื่นค�าขอวันที่	4	พฤศจิกายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การศึกษาการผลิตสารต้านจุลินทรีย์ต่างๆ	 ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตเพื่อลดสารตกค้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ก็มี 

การวิจัยในวงกว้างเพื่อผลิตสารปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเชื้อให้กับมนุษย์	 และใช้ประโยชน์ด้านปศุสัตว	์
โดยสารต้านจุลินทรีย์เพื่อการรักษาโรค	 ส่วนใหญ่เป็นสารบริสุทธิ์จึงมีราคาสูง	 และมีกระบวนการที่ซับซ้อน	
ในการผลิตและรวมทั้งการเก็บรักษาให้คงสภาพ	ซึ่งสารต้านจุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะไม่ทนความร้อน	การน�ามา
ประยุกต์ใช้ในสารเคลือบผ้าจึงเป็นไปได้ยาก	 เพราะขั้นตอนยุ่งยากและท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย	 
เนื่องจากผู้ผลิตได้จัดท�าการคัดแยกเชื้อแอคติโนแบคที่เรียจากดิน	 และทดสอบการผลิตในคุณสมบัติในการ 
ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางประการ	 พบว่า	 บางสายพันธุ์ที่คัดแยกได้สามารถผลิตสารต้านแบคทีเรีย 

แกรมบวก	 เจริญได้ในน�้าหมักท่ีมีส่วนประกอบของแป้งสตาร์ชที่บริโภคซ่ึงมีราคาถูก	 และสารสกัดหยาบ 

ที่ได้หลังการหมักมีความทนต่อความร้อนในการออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแกรมบวกเมื่อมีการให้ความร้อน 

กับสารสกัดหยาบที่อุณหภูมิต่างๆ	ตั้งแต่	63-121	อาศาเซลเซียส
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 วธิกีารผลติผ้าฝ้ายต้านแบคทเีรยีแกรมบวก	 ประกอบด้วยการท�าความสะอาดผ้าฝ้าย	 การหมกัผ้าฝ้ายกบัน�า้หมัก 

แอคนิโนแบคทีเรีย	 การสกัดและเคลือบผ้าฝ้ายโดยตรงด้วยความร้อนต้ังแต่	 63-121	 อาศาเซลเซียส	 
การท�าความสะอาดผ้าฝ้ายหลังหมักและเคลือบผ้าแล้ว	 และการท�าให้แห้ง	 จากนั้นจะได้ผ้าฝ้ายต้าน
แบคทีเรียแกรมบวกกับเชื้อมาตรฐานการตรวจสอบการต้านเชื้อของสิ่งทอของมาตรฐาน	 AATCC	 ด้วยเช้ือ	 
Staphylococcus	 aureus	 AATCC	 25923	 ซึง่เป็นกระบวนการผลติผ้าฝ้ายต้านแบคทเีรยีทีป่ระดษิฐ์ขึน้นี้	 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน	 องค์ประกอบหลักท่ีใช้ในน�้าหมักผ้าฝ้ายต้านเชื้อมีราคาถูก	 สารเคลือบผ้าที่แอคติโน 

ผลิตขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 สามารถเพิ่มประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าฝ้ายในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

ต้านเชื้อแบคที่เรียในเชิงอุสาหกรรมในอนาคต
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยพะเยา
	 โทรศัพท์	 :	 05	446	6666	ต่อ	1284,	09	3137	3612
	 Email	 :	 uptlo.up@gmail.com
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สูตรต�ารับครีมเจลบ�ารุงผิวที่สามารถเปลี่ยนเป็นหยดน�้านมเมื่อทาลงบนผิว 
(Milky drop moisturizing cream gel formulation)

และเทคนิคการเพิ่มความคงตัวทางกายภาพ

นักวิจัย  
	 ธรรมนูญ	รุ่งสังข์
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002859	ยื่นค�าขอวันที่	4	พฤศจิกายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในปัจจบุนัผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางเป็นทีน่ยิมอย่างมาก	 เหน็ได้จากในปี	 2560	 ตลาดเครือ่งส�าอางเตบิโต	 7.8%	

คิดเป็นมูลค่ารวม	 1.68	 แสนล้านบาท	 (ที่มา	 Euromonitor)	 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง 
เช่น	 ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว	 เป็นต้น	 ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางเพิ่มความชุ่มชื้น 

ให้กับผิวจึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพ่ิมความชุ่มชื้นท่ีผสมน�้านม	 อย่างไรก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในปัจจุบันไม่สามารถเพ่ิมความชุ่มชื้นได้ทันทีและต้องใช้เวลาในการทาหรือถูบนผิวหนัง
หลายๆ	 ครัง้	 จงึจะสามารถซมึเข้าสูผ่วิได้	 อกีท้ังยงัให้ความเหนยีวเหนอะหนะบนผิวซ่ึงไม่เหมาะกบัประเทศ
แถบร้อนชื้น	 เช่น	 ประเทศไทย	 เป็นต้น	 ดังนั้นคณะผู้ประดิษฐ์จึงพัฒนาสูตรต�ารับครีมเจลบ�ารุงผิวเพิ่ม 

ความชุ่มชื้นท่ีสามารถเปล่ียนเป็นหยดน�้านมเมื่อทาลงบนผิวเมื่อลูบหรือถูบนผิวเพียง	 1	 ครั้ง	 เพื่อให้ 
หยดน�้านมสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังได้ทันที	 และไม่เหนียวเหนอะหนะซึ่งเหมาะกับประเทศ 

แถบร้อนชื้น	เช่น	ประเทศไทย	เป็นต้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 สตูรต�ารบัครมีเจลบ�ารงุผวิเพิม่ความชุม่ชืน้ทีส่ามารถเปลีย่นเป็นหยดน�า้นมเมือ่ทาลงบนผวิเป็นการประยกุต์ใช้ 

ไซโคลเพนตะซโิลเซน	 แอนด์	 พอีจี/ีพพีจี-ี18/18	 ไดเมธโิคนกบัสารอืน่ๆ	 ในสตูรต�ารบั	 ได้แก่	 ไซโคลเพนตะซโิลเซน	
โซเดียม	 คลอไรด์	 ดีเอ็มดีเอ็ม	 ไฮแดนโทอิน	 น�้านม	 และน�้าปราศจากไอออน	 ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามสูตร
ในข้อถือสิทธิมาผสมให้เข้ากันจนเกิดเป็นครีมเจล	 ซึ่งพบว่าครีมเจลที่มีส่วนผสมตามสัดส่วนตามสูตรดังกล่าว
สามารถเปลี่ยนเป็นหยดน�้านมเมื่อทาหรือถูบนผิวหนัง	 การประดิษฐ์นี้มีความมุ่งหมายเพื่อประยุกต์ใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางบ�ารุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นที่สามารถเปลี่ยนเป็นหยดน�้านมเมื่อทาหรือถูลงบนผิวจะเพิ่ม
ความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังได้ทันที	 และไม่เหนียวเหนอะหนะ	 ท�าให้เหมาะกับการใช้เป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว 
ในประเทศเขตร้อนชื้น	เช่น	ประเทศไทย	เป็นต้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยพะเยา
	 โทรศัพท์	 :	 05	446	6666	ต่อ	1284,	09	3137	3612
	 Email	 :	 uptlo.up@gmail.com
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สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิว
ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบพลู

นักวิจัย  
	 วีรยา	ปรีดาลิขิต
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002888	ยื่นค�าขอวันที่	4	พฤศจิกายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 พลู	 (Piper	 Betle	 Linn)	 เป็นสมุนไพรที่พบทั่วไปในประเทศไทย	 สกัดจากใบพลูมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ	 

Propionibacterium	 acnes	 (P.	 acne)	 ซ่ึงเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในรูขุมขน	 และเป็นแบคทีเรีย 

ที่ก่อให้เกิดสิว	 การรักษาสิวในปัจจุบันพบว่ามีหลายรูปแบบทั้งการใช้ยาปฏิชีวนะในรูปแบบรับประทานและ	
รูปแบบยาใช้ภายนอกหรือใช้ควบคู่กัน	 แต่อาจมีผลข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ้นได้	 เช่น	 การแพ้ยาปฏิชีวนะ	 
การระคายเคอืงผวิ	 ผืน่คนั	 ผวิไวต่อแสง	 รวมถงึการดือ้ยา	 จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้น	 ผูย้ืน่ค�าขอรบัอนสุทิธบิตัร 
จึงได้พัฒนาสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของสกัดจากใบพลู	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
สารที่มาจากธรรมชาติ	เป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้ที่เป็นสิว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การท�าผลิตภัณฑ์เจลแต้มนี้เป็นการน�าสมุนไพรจากพลูที่สกัดได้จากใบ	 มีสรรพคุณในการต้านการเจริญของ

เช้ือ	 P.acne	 มาเป็นส่วนผสมในการท�าผลิตภัณฑ์	 ซ่ึงสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้	 และ 

ไม่ก่อให้เกดิการระคายเคอืงต่อผวิหน้า	 โดยน�าใบพลมูาสกดัด้วย	 95%	 Ethanol	 และน�าสารสกดัทีไ่ด้มาผสม
ลงในสูตรต�ารับ	 การประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง 
การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย	 และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้า	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย 

ต่อผิวเมื่อใช้เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยพะเยา
	 โทรศัพท์	 :	 05	446	6666	ต่อ	1284,	09	3137	3612
	 Email	 :	 uptlo.up@gmail.com
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สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ไพรเมอร์
ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบพลู

นักวิจัย  
	 วีรยา	ปรีดาลิขิต
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002887	ยื่นค�าขอวันที่	4	พฤศจิกายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ไพรเมอร์	 (Primer)	 หรือ	 ผลิตภัณฑ์อ�าพรางรูขุมขนและช่วยปกปิดรอยด�ารอยแดงจากสิว	 โดยไพรเมอร์มี

หลายรูปแบบอาทิเช่น	 ครีม	 เจล	 และผงฝุ่น	 ซ่ึงจะช่วยเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้า	 ท�าให้เครื่องส�าอาง 
ติดทนนาน	 ในปัจจุบันพบว่า	 มีส่วนประกอบของไพรเมอร์มีสารที่ท�าให้เกิดการอุดตันและเป็นสาเหตุของ 
การเกดิสวิ	 ไพรเมอร์สเีขยีวสามารถช่วยปกปิดรอยแดงทีเ่กดิจากสวิได้เป็นอย่างด	ี ซึง่สารสกดัจากใบพลมูฤีทธิ ์
ในการยับยั้งเช้ือ	P.acne	ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว	และนอกจากนี้สีเขียวของสารสกัดจากใบพล ู

ยังช่วยปกปิดรอยแดงจากสิวได้เป็นอย่างดี	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 พลูเป็นพืชที่มีศักยภาพ 

ในการน�ามาพัฒนาเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การท�าผลิตภัณฑ์ไพรเมอร์หรือผลิตภัณฑ์อ�าพรางรูขุมขนและปกปิดรอยแดงจากสิวนี้เป็นการน�าสมุนไพร

จากพลูที่สกัดได้จากใบ	 มีสรรพคุณในการต้านการเจริญของเชื้อ	 P.acne	 และสีของสารสกัดซึ่งมีสีเขียว 
จะช่วยปกปิดรอยแดงของสวิ	 มาเป็นส่วนผสมในการท�าผลิตภณัฑ์	 โดยน�าใบพลูมาสกดัด้วย	 95%	 Ethanol	
และน�าสารสกัดที่ได้มาผสมลงในสูตรต�ารับ	 การประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ไพรเมอร์เพื่อใช ้

ในการอ�าพรางรูขุมขนและปกปิดรอยแดงจากสิวซึ่งผู้ที่มีปัญหาสิวสามารถใช้ได้	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็น
อันตรายต่อผิวเมื่อใช้เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยพะเยา
	 โทรศัพท์	 :	 05	446	6666	ต่อ	1284,	09	3137	3612
	 Email	 :	 uptlo.up@gmail.com
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สูตรและกรรมวิธีการผลิตรองพื้นชนิดเพสต์ที่ปราศจากน�้าหรือ
รูปแบบมูส (mousse) ที่ใช้สีธรรมชาติจากครั่งและขมิ้นอ้อยเป็นพื้นฐาน

นักวิจัย  
	 จักรินทร์	ศรีวิไล
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903001857	ยื่นค�าขอวันที่	4	พฤศจิกายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 รูปแบบผลิตภัณฑ์ปกปิดและตกแต่งใบหน้า	 หรือ	 รองพื้น	 มักนิยมท�าในรูปแบบของเหลว	 (liquid)	 

ทั้งชนิดอิมัลชันและซัสเพนชัน	มีข้อดีคือ	 เกลี่ยง่าย	อย่างไรก็ตามข้อเสียที่มักพบได้บ่อยคือแห้งช้าและมักจะ 

เกิดปัญหารวมตวักนัเป็นก้อนหลงัจากทาแป้งหรอื	 ผลติภณัฑ์ตกแต่งแก้ม	 ท�าให้การแต่งหน้าใช้เวลานานขึน้	 
ดังนั้นการพัฒนาผลิตสูตรต�ารับรองพื้นชนิดเพสต์ที่ปราศจากน�้านั้นสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลิตภัณฑ์ครีมรองพื้นชนิดเพสต์ท่ีปราศจากน�้าหรือรูปแบบมูส	 (mousse)	 ที่มีส่วนผสมของสีธรรมชาติที่

ได้จากครั่ง	 (Tachardia	 lacca	Kerr.)	 และขมิ้นอ้อย	 (Curcuma	zedoaria	Roxb.)	มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็น
ผลติภณัฑ์ปกปิดข้อบกพร่องบนใบหน้าอกีทัง้ยงัสามารถบ�ารงุผวิหน้าได้	 สทีีไ่ด้จากสารสกดัทัง้สองชนดิมฤีทธิท์าง
ชวีภาพในการต้านอนมุลูอสิระ	 ต้านการอกัเสบ	 และต้านการระคายเคอืง	 ดงันัน้จงึมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมาใช้
เป็นสีในผลิตภัณฑ์ทดแทนสีสังเคราะห์ในท้องตลาดได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยพะเยา
	 โทรศัพท์	 :	 05	446	6666	ต่อ	1284,	09	3137	3612
	 Email	 :	 uptlo.up@gmail.com
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กรรมวิธีการสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า

นักวิจัย  
	 ดร.สุนิตา	แจ่มยวง	และ	ดร.อมร	โอวาทวรกิจ
	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1803001898
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ถั่งเช่าสีทอง	 (Cordyceps	 militaris)	 เป็นราแมลงที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างสูง	 เนื่องจากถูก 

น�าไปใช้เป็นสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและอาหารบ�ารุงร่างกาย	 เห็ดถั่งเช่าอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ 
ทางชีวภาพหลายชนิด	 แต่ท่ีโดดเด่น	 มีความจ�าเพาะและแตกต่างไปจากเห็ดราสมุนไพรชนิดอื่นๆ	 คือ	 
สารอะดโีนซนี	 (Adenosine)	 และ	 คอร์ไดเซปิน	 (Cordycepin)	 ซ่ึงสารอะดีโนซีนเป็นสารประเภทนวิคลีโอไซด์	 
(Nucleoside)	 และเป็นหน่ึงในสารท่ีช่วยในกระบวนการท�างานของเซลล์	 ในการประดิษฐ์นี้จึงมุ่งเน้น	 
การพัฒนากรรมวิธีการสกัดสารอะดีโนซีนและคอร์ไดเซปินจากถั่งเช่าที่ไม่ซับซ้อน	 โดยไม่ใช้ตัวท�าละลาย
ที่เป็นพิษ	 สามารถปรับใช้ในการสกัดระดับอุตสาหกรรม	 และสามารถน�าสารสกัดที่ได้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ 
เครื่องส�าอาง	และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากถั่งเช่าเพ่ือให้ได้อะดีโนซีนในปริมาณสูง	 ด้วยน�้าเกลือที่มีความเข้มข้น	 

เพื่อจะได้ปริมาณอะดีโนซีนที่สูงกว่าวิธีสกัดแบบดั้งเดิม	 3	 ถึง	 45	 เท่า	 และมีปริมาณคอร์ไดเซปินใกล้เคียง
กับวิธีการสกัดแบบดั้งเดิม	 ซึ่งกรรมวิธีนี้มีต้นทุนการผลิตที่ต�่ากว่าวิธีการสกัดแบบดั้งเดิมที่ใช้เอธานอล	 50%	
หรอื	 เมธานอล	 นอกจากนีก้ารสกดัด้วยน�า้เกลือท�าให้ได้สารสกดัท่ีไม่มส่ีวนผสมของแอลกอฮอล์	 และสารพษิ
ตกค้างทีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกาย	 สามารถปรับใช้ในการสกดัระดับอตุสาหกรรม	 และน�าสารสกดัท่ีได้ไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วัชรพงศ์	ทาวงค์
	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 05	391	7014,	08	7546	1715
	 Email	 :	 Watcharapong.mfii@mfu.ac.th
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น�้ามันนวดที่มีส่วนผสมของน�้ามันเมล็ดชา

นักวิจัย  
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มยุรี	กัลยาวัฒนกุล	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐยา	เหล่าฤทธิ์
	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	13294
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 น�า้มนัเมลด็ชา	 มฤีทธิใ์นการรกัษาอาการต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้อง	 แผลไฟไหม้	 ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ

ทีพ่บได้ในต�าราจนีโบราณ	 ทัง้ยงัเป็นน�า้มนัส�าคญัต่อสขุภาพทีส่ามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในทางส่งเสรมิสขุภาพ
ได้เป็นอย่างดี	 โดยเมล็ดชามีองค์ประกอบที่เป็นน�้ามันมากกว่าร้อยละ	 30	 จึงเหมาะในการน�ามาพัฒนาสู่ 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มสปา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การประดษิฐ์นีพ้ฒันาผลติภณัฑ์สปาทีม่ส่ีวนผสมของน�า้มนัเมล็ดชา	 ท่ีมคีวามคงตัว	 ปลอดภยั	 ไม่ระคายเคอืง	

และเป็นที่พึงพอใจในผู้บริโภค	ซึ่งผ่านการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 เจษฎาวัฒน์	วิเศษคงเพชร
	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 05	391	7014
	 Email	 :	 jetsadawat.vis@mfu.ac.th
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ผลิตภัณฑ์เทียนนวดที่มีส่วนผสมของน�้ามันเมล็ดชา

 นักวิจัย  
	 รศ.ดร.มยุรี	กัลยาวัฒนกุล	และ	รศ.ดร.ณัฐยา	เหล่าฤทธิ์
	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1603002173

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 น�า้มนัเมลด็ชา	 ใช้ในการรกัษาอาการปวดท้อง	 และแผลไฟไหม้ในต�ารายาจนีโบราณ	 นอกจากนีย้งัใช้ลดไขมนั

ในเลือด	 แก้อักเสบ	 และมีฤทธิ์บ�ารุงตับอันเนื่องมาจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่เกี่ยวข้องในอาการป่วยต่างๆ	 
และมีศักยภาพในการน�ามาใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาแนวทาง 
ในการพฒันาเป็นผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางในรปูแบบผลติภณัฑ์สปา	 และมกีรดไขมนัส�าคญัต่างๆ	 ซึง่ใช้ในต�ารบั 

เครื่องส�าอางเป็นสารส�าคัญในการบ�ารุงผิวหนัง	 ผม	 และเล็บ	 ลดอาการอักเสบ	 ใช้แก้ปัญหารังแคและ 

ผมร่วง	 กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม	 ให้ความชุ่มชื้นผิว	 เล็บ	 และใช้เป็นสารส�าคัญในผลิตภัณฑ ์

รักษาสิว	 จึงได้มีการพัฒนามาเป็นเทียนนวดตัว	 เป็นการใช้น�้ามันนวดตัวในรูปแบบเทียนที่มีคุณสมบัติและ 

วธิกีารนวดไม่ต่างจากน�า้มนันวด	 และมกีารซึมผ่านผิวได้ดีข้ึน	 จึงเป็นเป็นการเพ่ิมประสิทธภิาพของการนวด 

จากน�้ามันนวดในรูปแบบเดิม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  มีส่วนประกอบส�าคัญประกอบด้วยน�้ามันเมล็ดชา	(Tea	Seed	Oil)
  ผ่านการทดสอบในอาสาสมัครแล้วว่ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
  การซึมผ่านเข้าสู่ผิวได้ดี	ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นผิว	และช่วยให้ผ่อนคลาย

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
	 วัชรพงศ์	ทาวงค์
	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
	 โทรศัพท์	 :	 05	391	7014,	05	3917	014
	 Email	 :	 Watcharapong.mfii@mfu.ac.th
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สูตรผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มที่มีน�้ามันแช่อิ่มข้าวเหนียวเขี้ยวงู
เป็นส่วนประกอบ

นักวิจัย  
	 ดร.ถวนันท์	ศรีพิสุทธิ์,	อาจารย์เศฐินี	จันทร์ภิรมย์,	กุลิสรา	มาเมือง	และ	ภูษณิศา	ศรีวัชรกาญจน์
	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1803000639
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในปัจจบุนัแนวโน้มผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอางส�าหรบัแต่งเตมิสสีนัก�าลงัเป็นทีน่ยิมเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะลปิสตกิ	

โดยกระแสการผลิตผลิตภัณฑ์ลิปสติกในปัจจุบันให้ความส�าคัญในเร่ืองความโดดเด่นของสีสันเป็นหลัก	
ส�าหรบัการประดษิฐ์นีไ้ด้น�าน�า้มนัแช่อิม่ข้าวเหนยีวเข้ียวงูและข้าวเหนยีวเข้ียวงูบด	 ซ่ึงเป็นข้าวเหนยีวสายพนัธุ์
พื้นเมืองของจังหวัดเชียงราย	มีการปลูกอย่างแพร่หลายในอ�าเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงรายมาเป็นส่วนประกอบ
ส�าคญัในสตูรต�ารบัทีไ่ด้มกีารคดิค้นขึน้มาใหม่	 ซ่ึงยงัไม่พบว่ามผู้ีใดเคยประดิษฐ์มาก่อน	 จากการศกึษาพบว่า
สารเหล่านี้มีสรรพคุณมากมาย	 ทั้งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ	 ความบ�ารุงให้ผิวชุ่มชื่น	 ลดเลือนริ้วรอย	 ดังนั้น 

จึงเหมาะที่จะน�ามาบริโภค	และน�ามาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสูตรผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มที่มีน�้ามันแช่อิ่มข้าวเหนียวเขี้ยวงู	 (KiawNgu	 Glutinous	 

Rice	 Infused	 Oil)	 เป็นส่วนประกอบ	 ซ่ึงมีคุณสมบัติต่อต้านสารอนุมูลอิสระ	 ให้ความชุ่มชื่นผิว	 และ 

ลดริว้รอย	 และผลติภณัฑ์มคีวามคงตวัทางกายภาพ	 มคีวามปลอดภยัในการใช้ด้วยการทดสอบการระคายเคอืง 
ต่อผวิหนงัในอาสาสมคัรสขุภาพด	ี สามารถลดความหยาบของผิวริมฝีปากและการสูญเสียน�า้ผ่านชัน้หนงัก�าพร้า	 
(Epidermis)	 ได้อย่างมีนัยส�าคัญ	 เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	 28	 วัน	 และอาสาสมัครมีความพึงพอใจ 

ต่อผลิตภัณฑ์ในระดับดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วัชรพงศ์	ทาวงค์
	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 05	391	7014,	08	7546	1715
	 Email	 :	 Watcharapong.mfii@mfu.ac.th
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สูตรผลิตภัณฑ์ลิปสครับที่มีน�้ามันแช่อิ่มข้าวเหนียวเขี้ยวงู
และข้าวเหนียวเขี้ยวงูบดเป็นส่วนประกอบ

นักวิจัย  
	 ดร.ถวนันท์	ศรีพิสุทธิ์,	อาจารย์เศฐินี	จันทร์ภิรมย์,	กุลิสรา	มาเมือง	และ	ภูษณิศา	ศรีวัชรกาญจน์
	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1803000638
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในปัจจุบันแนวโน้มผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางส�าหรับแต่งเติมสีสันก�าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะ

ลิปสติก	 โดยกระแสการผลิตผลิตภัณฑ์ลิปสติกในปัจจุบันให้ความส�าคัญในเรื่องความโดดเด่นของสีสัน 

เป็นหลกั	 ส�าหรบัการประดษิฐ์นีไ้ด้น�าน�า้มนัแช่อิม่ข้าวเหนียวเข้ียวงูและข้าวเหนยีวเข้ียวงูบด	 ซ่ึงเป็นข้าวเหนยีว
สายพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเชียงราย	 มีการปลูกอย่างแพร่หลายในอ�าเภอแม่จัน	 จังหวัดเชียงรายมาเป็น 

ส่วนประกอบส�าคัญในสูตรต�ารับที่ได้มีการคิดค้นข้ึนมาใหม่	 ซึ่งยังไม่พบว่ามีผู ้ใดเคยประดิษฐ์มาก่อน	 
จากการศึกษาพบว่าสารเหล่าน้ีมีสรรพคุณมากมาย	 ทั้งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ	 การบ�ารุงให้ผิวชุ่มชื่น	 
ลดเลือนริ้วรอย	ดังนั้นจึงเหมาะที่จะน�ามาบริโภคและน�ามาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 มคีณุสมบตัต่ิอต้านสารอนุมลูอิสระ	 ให้ความชุม่ชืน่ผวิ	 และลดริว้รอย	 และผลติภณัฑ์มคีวามคงตวัทางกายภาพ	 

มีความปลอดภัยในการใช้ด้วยการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังในอาสาสมัครสุขภาพดี	 สามารถ
ลดความหยาบของผิวริมฝีปากและการสูญเสียน�้าผ่านชั้นหนังก�าพร้า	 (Epidermis)	 ได้อย่างมีนัยส�าคัญ	 
เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	28	วัน	และอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในระดับดี

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วัชรพงศ์	ทาวงค์
	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 05	391	7014,	08	7546	1715
	 Email	 :	 Watcharapong.mfii@mfu.ac.th
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กรรมวิธีการผลิตน�้าหอมจากดอกทองอุไรและ
องค์ประกอบของน�้าหอมที่ได้จากกรรมวิธีนี้

นักวิจัย  
	 ดร.เฉลียว	เพชรทอง,	กานต์สินี	คล้ายทอง,	อรพรรณ	คงทาน	และ	ฐิติมา	อรุณเจริญ
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001265	ยื่นค�าขอวันที่	10	มิถุนายน	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กรรมวิธีการผลิตน�้าหอมจากดอกทองอุไร	 เป็นการพัฒนากรรมวิธีการสกัดที่มีความเฉพาะเจาะจงส�าหรับ

ดอกทองอุไร	 โดยมีการใช้สารละลายผสมของเอทานอลและเฮกเซน	 ที่มีสัดส่วนที่เหมาะสม	 และยังมี
กระบวนการบ่มเอทานอลส�าหรบัใช้ในการเตรียมสูตรน�า้หอมทองอไุร	 ซ่ึงจะได้น�า้หอมทีม่กีล่ินเฉพาะตามชนดิ
ของหัวน�้าหอมที่หลากหลายผสมกับกลิ่นของดอกทองอุไร	 และมีกลิ่นหอมติดทนนานและสามารถน�าไปใช ้

ในอุตสาหกรรมการผลิตน�้าหอมได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การพัฒนากรรมวิธีการสกัดสารหอมจากดอกทองอุไร	 เพื่อให้ได้สารหอมจากธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ

และมีความพิเศษ	 อีกท้ังยังพัฒนาสูตรน�้าหอมจากดอกทองอุไรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะ	 ช่วยผ่อนคลายและ 

ให้ความสดชื่นต่อผู้ที่ได้กลิ่น
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 03	453	4059-60	ต่อ	314,	03	4534	05960
	 Email	 :	 krubi_50@hotmail.com
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กรรมวิธีการผลิตน�้าหอมจากดอกอรพิมและ 
องค์ประกอบของน�้าหอมที่ได้จากกรรมวิธีนี้

นักวิจัย  
	 ดร.เฉลียว	เพชรทอง,	กานต์สินี	คล้ายทอง,	อรพรรณ	คงทาน	และ	ฐิติมา	อรุณเจริญ
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001266	ยื่นค�าขอวันที่	10	มิถุนายน	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กรรมวิธีการผลิตน�้าหอมจากดอกอรพิม	 เป็นการพัฒนากรรมวิธีการสกัดที่มีความเฉพาะเจาะจงส�าหรับ 

ดอกอรพิม	 โดยมีการใช้สารละลายผสมของเอทานอลและเฮกเซนท่ีมีสัดส่วนท่ีเหมาะสม	 และยังมี 
กระบวนการบ่มเอทานอลส�าหรับใช้ในการเตรียมสูตรน�้าหอมอรพิม	 ซึ่งจะได้น�้าหอมที่มีกลิ่นเฉพาะตามชนิด 

ของหัวน�้าหอมท่ีหลากหลายผสมกับกลิ่นของดอกอรพิมและมีกล่ินหอมติดทนนานและสามารถน�าไปใช ้

ในอุตสาหกรรมการผลิตน�้าหอม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การพัฒนากรรมวิธีการสกัดสารหอมจากดอกอรพิม	 เพื่อให้ได้สารหอมจากธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะที่มี

ความพิเศษ	 และพัฒนาสูตรน�้าหอมจากสารสกัดดอกอรพิมที่มีกลิ่นหอมเฉพาะ	 ช่วยให้ผ่อนคลายและสดชื่น
ต่อผู้ที่ได้กลิ่น

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 03	453	4059-60	ต่อ	314,	03	4534	05960
	 Email	 :	 krubi_50@hotmail.com
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อิมัลชันบีด (emulsion bead)
ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด

นักวิจัย  
	 อาจารย์จิรศิต	อินทร
	 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	15153
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันผู้คนต่างให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพอนามัย	 การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่

ในวัยท�างานที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากในอดีตจึงท�าให้ตลาดเครื่องส�าอางของไทยในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งธุรกิจนี้สามารถสร้างมูลค่าได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ	 ธุรกิจเครื่องส�าอางจึงมี 
การแข่งขนักันสูง	ผู้ผลิตมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	 ให้มีความแตกต่าง	 โดดเด่น	และมีการใช้ผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาตเิป็นส่วนประกอบ	 น�า้มนัจากเยือ่หุม้เมล็ดฟักข้าวเป็นหนึง่ในสารธรรมชาติท่ีถูกน�ามาพัฒนาเป็น
เครื่องส�าอางได้หลากหลายรูปแบบ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 น�้ามันเยื่อหุ ้มเมล็ดฟักข้าว	 (Momordica	 cochinchinensis	 Spreng)	 เป็นสารธรรมชาติท่ีมีฤทธิ ์

ทางเภสชัวทิยาค่อนข้างกว้าง	 อดุมด้วยสารออกฤทธิก์ลุ่มแคโรทีนอยด์	 (carotenoids)	 โดยสารแคโรทีนอยด์ 

ส�าคัญที่พบ	 คือ	 เบตาแคโรทีน	 (ß-carotene)	 และไลโคปีน	 (lycopene)	 ซึ่งสารส�าคัญดังกล่าว 
มีประสิทธิภาพสูงในการก�าจัดอนุมูลอิสระ	 เนื่องจากสารดังกล่าวมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา	 
lipid	peroxidation	ในชั้นผิวหนัง	รวมทั้งมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวหนังจากการท�าลายของแสงแดด

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ณัฐมน	วิจารณกุล
	 งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
	 โทรศัพท์	 :	 05	52	67038,	09	7269	3922
	 Email	 :	 ip@psru.ac.th,	nuttamon_w@hotmail.com,	jidapa.t@psru.ac.th
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กรรมวิธีการผลิตผงสีย้อมผ้า
จากแบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม (Streptomyces KB3)

นักวิจัย  
	 รศ.ดร.มณฑล	เลิศคณาวนิชกุล
	 ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1903002656
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 สีย้อมมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์กันมาตั้งแต่อดีตทั้งที่ใช้ในการย้อมเครื่องมือ	 เครื่องใช้	 เครื่องนุ่งห่ม	 หรือ 

อาหาร	 โดยส่วนใหญ่แล้วมกัจะเป็นสย้ีอมทีส่งัเคราะห์ทางเคมทีีม่อีงค์ประกอบของสารทีอ่าจก่อเกดิมะเรง็และ 

สารพิษ	 ดังนั้นจึงได้มีความพยายามศึกษาค้นหาสีย้อมจากธรรมชาติทั้งจากพืช	 ดิน	 แร่ธาตุต่างๆ	 รวมไปถึง 
จากรงควัตถุท่ีผลิตโดยจุลินทรีย์ท่ีได้กล่าวมาก่อนหน้านี้เพื่อประโยชน์น�ามาใช้ทดแทนสีสังเคราะห์ 
ในการลดปัญหาการตกค้างของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต	 ดังที่ได้มีรายงานการน�ารงควัตถุสีแดง 
จาก	 Streptomyces	 K-4B	 ไปผสมในสบู่กลีเซอรีน	 เพื่อเพิ่มความน่าใช้งาน	 ดึงดูดใจผู้บริโภค	 โดยพบว่า 
สามารถใช้เป็นสย้ีอมทดแทนจากพชืได้ด้วย	 ดังนัน้เมือ่เปรียบเทียบกบัสีย้อมท่ีเตรียมได้จากพืชอาจมข้ีอจ�ากดั 

หลายด้าน	 เช่น	 พชืบางสายพนัธุอ์าจต้องใช้ระยะเวลานานในการเจรญิเตบิโต	 มพีืน้ทีจ่�ากดัในการเพาะปลูก	 
ค่อนข้างหายากหรือปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจท�าให้พรรณไม้สูญพันธุ์ได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 โดยจุดเด่นของการประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับ	 (1)	 ความสามารถเลี้ยงเชื้อได้ในปริมาณมากและต่อเนื่อง	 โดย 

ไม่ขึ้นกับฤดูกาล	 (2)	 ใช้พื้นท่ีน้อยในการเลี้ยงเชื้อ	 (3)	 สีย้อมที่เตรียมได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและไม่ตกค้าง 
ในส่ิงแวดล้อม	 เนื่องจากเป็นสีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 ประโยชน์	 คุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับ
แนวโน้มการน�าไปใช้ทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายและตกค้างในแหล่งธรรมชาติ	 อีกทั้งผงสีย้อม
ที่เตรียมได้มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อฝี	หนอง	รวมไปถึงการสร้างแนวคิดทางเทคโนโลยี	และ/หรือการประยุกต์
สูตรทางเทคโนโลยี	หรือแม้แต่ในแวดวงวิชาการท�าให้สามารถน�าไปยื่นจดสิทธิบัตร

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 กัตติกา	แพรกทอง
	 ส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	 โทรศัพท์	 :	 07	567	2927,	08	9971	7930
	 Email	 :	 Kattika.pr@wu.ac.th
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กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเปลือกผลมังคุด
ที่มีแอลฟา-แมงโกสตีน

นักวิจัย  
	 รศ.ดร.ภาคภูมิ	พาณิชยูปการนันท์
	 กุลนิธิ	บุญดีสมโชค
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1401006486	ยื่นค�าขอวันที่	28	ตุลาคม	2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กรรมวธิกีารเตรยีมสารสกดัเปลอืกผลมงัคดุท่ีมแีอลฟา-แมงโกสตีน	 โดยใช้สารท่ีเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของ

ต�ารบัครีมเป็นตวัท�าละลายในการสกดัแทนการใช้ตวัท�าละลายอนิทรย์ี	 เพือ่ลดการใช้ตวัท�าละลายอนิทรย์ีใน
การสกัดสารจากมังคุดและลดขั้นตอนระเหยตัวท�าละลายอินทรีย์ออกก่อนน�าไปใช้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 สารสกัดจากเปลือกผลมังคุดมีคุณค่าทางการแพทย์และเภสัชมาก	 อุดมไปด้วยสารกลุ่มแซนโทน	 (เป็นสาร 

ต้านอนมุลูอสิระ	 ยบัยัง้การอกัเสบในร่างกาย-การเจรญิเตบิโตของเชือ้แบคทเีรยี	 ลดอาการภมูแิพ้)	 โดยเฉพาะ
สารแอลฟา-แมงโกสตนิ	 (ช่วยลดอาการอกัเสบและมฤีทธิต้์านเชือ้แบคทเีรยีทีท่�าให้เกดิหนองได้ด)ี	 โดยสารสกัด
จากเปลอืกผลมงัคดุมฤีทธิท์างเภสชัวทิยามากมาย	 อาท	ิ ฤทธิต้์านจลุนิทรย์ี	 ต้านการอกัเสบ	 ต้านออกซเิดชนั	
และสมานแผล	 จึงนิยมน�าสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดมาใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องส�าอาง	 โดยเจลยา
สกดัจากเปลอืกผลมงัคดุจะช่วยรกัษาเเผลในปากได้ด	ี การสกดัสารด้วยเครือ่งไมโครเวฟ	 ถอืว่าเป็นวธิกีารสกัด
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 สารทั้งสองชนิดนี้มีความปลอดภัยและมีราคาที่ถูกกว่า	 สารสกัดที่ได้จากวิธีการนี้
มีสารแอลฟา-แมงโกสตินท่ีช่วยลดอาการอักเสบและมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย	 และสามารถน�ามาใช้เตรียม
ท�ายาได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการระเหยตัวท�าละลายออก	 ช่วยให้ลดต้นทุนการผลิต	 และได้น�าสารสกัด 

ดังกล่าวมาใช้เตรียมยาในรูปแบบยาเจลเพื่อใช้ส�าหรับรักษาแผลอักเสบในช่องปาก
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ณภัค	พันธุ์ช่างทอง
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
	 โทรศัพท์	 :	 07	485	9514	ต่อ	1402,	08	0269		2262
	 Email	 :	 napak.jp@gmail.com
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การเกิดกรดไหลย้อนก่อนและหลังกินผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

nano	encapsulated	curcumin

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบรรเทาอาการกรดไหลย้อนจาก
นาโนแคปซูลของขมิ้นชัน

นักวิจัย  
	 ดร.สรวง	สมานหมู่,	พัชรภัค	สุริวงศ์,	เวธกา	ฤทัยวิลาวัณย์	และ	สิทธิชัย	ครองยุติ
	 บริษัท	เอวีเอส	อินโนเวชัน	จ�ากัด	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในปัจจุบันโรคกรดไหลย้อน	 (Gastroesophageal	 reflux	 disease:	 GERD)	 เป็นโรคที่เกิดจากภาวะที่มี 

การไหลย้อนกลบัของน�า้ย่อยหรอืสิง่ทีอ่ยูใ่นกระเพาะอาหารกลบัขึน้มาทีห่ลอดอาหาร	 พบได้ตัง้แต่เดก็ทารก
ไปจนถงึผูใ้หญ่	 อาจท�าให้เกดิอาการแสบร้อนบรเิวณหน้าอกหรอือาการขย้อนจนรบกวนการใช้ชวีติประจ�าวนัได้	
ซึ่งการอักเสบอาจท�าให้เซลล์เยื่อบุหลอดอาหารเปลี่ยนแปลงและเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้	 ซึ่งปัจจุบันนั้นได้ 
มีการน�าสารสกัดจากสมุนไพรชนิดต่างๆ	 ที่มีสรรพคุณเฉพาะตัวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลาย 

รูปแบบที่ช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนได้	 เช่น	 สารสกัดจากขมิ้นชันที่มีสารกลุ่มเคอร์คิวมินนอยด์	 
(curcuminoids)	 ซึ่งมีสรรพคุณ	 ช่วยเจริญอาหาร	 แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ	 แน่น	 จุกเสียด	 ลดน�้าหนัก	 เป็นต้น	 
แต่เนือ่งปัญหาท่ีพบคอืสารสกดักลุม่เคอร์ควิมนินอยด์	(curcuminoids)	นัน้มกีารดูดซึมได้ไม่เต็มที	่ ไม่มคีวามเสถยีน	
และมีการละลายน�้าที่ต�่า	 จึงได้มาการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชัน	 (nanoencapsulation)	
เข้ามาช่วยเพิ่มการสร้างความเสถียนภาพ	เพิ่มการดูดซึมให้ได้มากยิ่งขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 บรษิทัได้คดิค้นและพฒันานวตักรรมเพือ่ป้องกนัและบรรเทาอาการกรดไหลย้อน	 โดยใช้สารสกดัจากสมนุไพร

ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชัน	 (nanoencapsulation)	 ซ่ึงเป็นการห่อหุ้มสารส�าคัญให้อยู่ 
ภายในนาโนแคปซูล	 โดยมีเปลือกหุ้มเป็นสารกลุ่มพอลิเมอร์ธรรมชาติที่สามารถควบคุมการปลดปล่อย
ของสารส�าคัญภายในได้อย่างยาวนาน	 อีกทั้งยังช่วยรักษาความเสถียรของสารส�าคัญและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการดูดซึมของสารส�าคัญในระบบทางเดินอาหารได้มากขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พัชรภัค	สุริวงศ์
	 บริษัท	เอวีเอส	อินโนเวชัน	จ�ากัด
	 โทรศัพท์	 :	 08	5261	2651
	 Email	 :	 patcharapak.rd@avsinnovation.co.th
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วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพ่ือการลงทุน

อาหาร เคร่ืองด่ืม
55	ผลงาน
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“VIP-Safe Plus” ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา
เพื่อการตรวจหาเช้ือก่อโรคในอาหาร

นักวิจัย  
	 วรรณสิกา	เกียรติปฐมชัย	และคณะ
	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1703001682	ยื่นค�าขอวันที่	1	กันยายน	2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 VIP-Safe	Plus	หรือ	ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา	เพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร	

โดยผสาน	 3	 เทคโนโลยทีีท่นัสมยัจาก	 ไบโอเทค	 เนคเทค	 และมหาวทิยาลยัมหดิล	 เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้งานง่าย	
เหมาะกับห้องปฏิบัติการขนาดเล็กและงานภาคสนาม	 ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย	 สามารถน�าไปใช้
วิเคราะห์จุดเสี่ยงในกระบวนการผลิตอาหารร่วมกับระบบประเมินคุณภาพอื่นๆ	 เช่น	 HACCP	 หรือ	 GMP	
เพื่อช่วยลดการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ใช้เวลาตรวจเพียง	1	ชม.	ด้วยเทคนิคแลมป์ที่มีความไวและความจ�าเพาะสูง
  ใช้สารทดสอบปริมาณน้อย	ด้วยขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์ได้
  อุปกรณ์มีขนาดเล็ก	พกพาง่าย	ใช้สะดวก	เหมาะกับการใช้งานภาคสนาม
  เครื่องอ่านผล	สามารถตรวจเชื้อก่อโรคได้ถึง	3	ชนิด
  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย	ราคาถูก	ใช้งานง่าย	ได้ผลแม่นย�า
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1357
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th



เทคโนโลยีต�อรองราคา

291

นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้ RF dry blanching 
ยับยัง้การท�างานของเอนไซม์ คงสภาพสีและกลิ่นรสของ

สมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ปุณฑริกา	รัตนตรัยวงศ์
	 Dr.Jareer	Mansour	Abu-Ali
	 คณะเกษตรศาสตร์	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยนเรศวร	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	11836
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803002717	ยื่นค�าขอวันที่	15	พฤศจิกายน	2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 “นวตักรรมการคงสภาพสมนุไพรสดด้วยการใช้คล่ืนความถ่ีวทิยยุบัยัง้การท�างานของเอนไซม์	 ยบัยัง้การเจรญิ 

ของเชือ้จลุนิทรย์ี	 และการใช้ฟิล์มบรโิภคได้พร้อมปรุงท่ีผสมวตัถุกนัหนืจากธรรมชาติ”	 นีไ้ด้มกีารต่อยอดจาก 

นวตักรรมเดมิได้แก่	 การใช้ฟิล์มบรโิภคได้ร่วมกบักระบวนการคงสภาพสมนุไพรอบแห้งพร้อมปรงุ	 โดยนวตักรรมนี้ 
ได้น�าเทคโนโลยีการใช้คลื่นความถ่ีวิทยุมายับยั้งการท�างานของเอนไซม์ด้วยการให้ความร้อนแบบแห้งใน
กระบวนการ	 RF	 dry	 blanching	 ทีม่ขีัน้ตอนไม่ยุง่ยากซับซ้อน	 รวดเร็ว	 มปีระสิทธภิาพการผลิตสูง	 ต้นทนุต�า่	 
และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	 สามารถใช้ทดแทนการลวกด้วยน�า้ร้อนหรอืไอน�า้	 (wet	 blanching)	 แบบดัง้เดิม 

ในอุตสาหกรรมอาหารอบแห้ง	 โดยนอกจากนวัตกรรมนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 ลดเวลาและ
ต้นทนุทีใ่ช้ในการผลติจากการประหยดัน�า้	 ไฟฟ้า	 พลังงาน	 และแรงงานทีเ่กีย่วข้องแล้วนัน้	 ยงัสามารถคงสภาพ
ความสดของสมุนไพรทั้งสี	 ปริมาณสารระเหยที่ให้กล่ินรสอันเป็นเอกลักษณ์ของสมุนไพร	 เนื้อสัมผัสและ 

รสชาติของผลิตภัณฑ์ได้ใกล้เคียงกับสมุนไพรสด	 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาสมุนไพรทั้งชนิดท่ีใช ้

ประกอบอาหารหรือสมุนไพรที่มีคุณสมบัติโภชนเภสัชไว้ได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 “นวตักรรมการคงสภาพสมนุไพรสดโดยใช้	 RF	 dry	 blanching	 ยบัยัง้การท�างานของเอนไซม์คงสภาพส	ี และ

กล่ินรสของสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง”	เป็นขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ซับซ้อนและรวดเร็ว
ที่สามารถทดแทนวิธีการลวกด้วยน�้าร้อนหรือไอน�้าแบบดั้งเดิม	 ท�าให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้น 

กว่าสองเท่า	 และช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากจากการลดปริมาณน�้า	 ไฟฟ้า	 พลังงาน	 และแรงงานที่ใช้ใน
กระบวนการผลติทีเ่กีย่วข้อง	 โดยเมือ่มาต่อยอดกบันวตักรรมการอบแห้งด้วยอณุหภมูติ�า่	 (Low	 impact	 drying)	 
และบรรจโุดยใช้ฟิล์มบรโิภคได้ท่ีคงสภาพสแีละเกบ็รกัษาปรมิาณสารระเหยทีใ่ห้กลิน่รสอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ 
ในสมุนไพรไว้ได้มากอย่างมีนัยส�าคัญนั้น	 ท�าให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งที่ได้จึงมีสี	 กลิ่นรส	 
เนื้อสัมผัส	 และรสชาติใกล้เคียงกับของสด	 พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวกต่อการบริโภคของผู้บริโภค	 
ช่วยยดือายกุารเกบ็รกัษา	 และสามารถจดัเป็นชดุสมนุไพรเครือ่งแกงส�าหรบัประกอบอาหาร	 ได้แก่	 ชดุต้มย�า	 
ชดุลาบ	 ชดุต้มข่า	 เป็นต้น	 จงึเป็นการเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์ทีม่ศีกัยภาพทางการจ�าหน่ายเชงิพาณชิย์	 ทัง้ใน
ประเทศและส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผศ.ดร.ปุณฑริกา	รัตนตรัยวงศ์
	 คณะเกษตรศาสตร์	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 โทรศัพท์	 :	 05	596	8767,	09	1454	9517
	 Email	 :	 puntarikar@nu.ac.th,	rikaja@yahoo.com

RF	Dry	Blanching Wet	Dry	Blanching
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การผลิตซอสฟักข้าว

นักวิจัย  
	 วิมลศรี	พรรณธนประเทศ
	 ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้	เรื่อง	การผลิตซอสฟักข้าว

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ต้องการเพิม่มลูค่าสนิค้าเกษตร	 และผลติภณัฑ์ทีก่่อให้เกดิประโยชน์ต่อร่างกาย	 เพ่ือช่วยลดสารต้านอนมุลูอสิระ 

ที่ดีที่สุด	 โดยท�าการทดสอบด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาด้วยเทคนิคทดสอบต่างๆ	 ตามมาตรฐาน 

สากล	เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ซอสฟักข้าวของ	วว.	มีประโยชน์ต่อสุขภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นเทคโนโยทีีม่คีวามพร้อมในการผลติสูเ่ชงิพาณชิย์	ประสงค์แสวงหาผูใ้ช้เทคโนโลยเีพือ่น�าไปผลติสูเ่ชงิพาณิชย์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปฟิล์มข้าวไรซ์เบอรี่ระดับ SMEs

นักวิจัย  
	 วลัยพร	เหมโส
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมบริโภคจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่	 เดิมทีแล้วในงานวิจัยทั่วไปและในท้องตลาดได้มี 

การผลิตฟิล์มจากข้าวหรือฟิล์มจากวัตถุดิบจากธรรมชาติขึ้นมากมาย	 แต่ปัญหาที่พบหลังจากการท�าวิจัย 

คือ	 ไม่มีผู้ประกอบการหรือเครื่องจักรมาช่วยรองรับงานวิจัยนั้น	 เนื่องจากเป็นการผลิตในปริมาณที่ไม่มาก	
จึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุนท�าการผลิต	 การจ้างผลิตก็มีราคาที่ค่อนข้างแพงท�าให้บรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย	 ผู้บริโภคยังนิยมใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกอยู่	 ซึ่งท�าให้เกิดปัญหา 
ทางสิ่งแวดล้อมขึ้น	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 (วว.)	 ได้เล็งเห็นปัญหาข้างต้น
และมีแนวคิดพัฒนาเทคโนโลยีการข้ึนรูปฟิล์มจากข้าวไรซ์เบอรี่	 โดยการพัฒนาสร้างต้นแบบเครื่องขึ้นรูป
ฟิล์มบรรจุอาหารจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่	ระดับ	SMEs	ขึ้น	เพื่อใช้เป็นเครื่องต้นแบบในการทดลองการผลิต

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	 เครือ่งสามารถขึน้รปูแผ่นฟิล์มจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี	่ แป้งข้าวชนดิอืน่ๆ	 และธญัพชืบางชนดิได้	 นอกจากนีแ้ล้ว 

	 ยังสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องเพื่อท�าการผลิตอาหารโดยใช้หลักการเอ็กทรูดเดอร์ได้
	 2.	 เครือ่งสามารถขึน้รปูชิน้งานได้หลายรปูแบบ	 เช่น	 แบบแผ่นบาง	 ทรงกระบอก	 โดยสามารถเปลีย่นหวัฉดี 

	 ได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องท�าการหยุดเครื่องจักรขณะท�าการผลิต
	 3.	เครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด	เคลื่อนย้ายสะดวก	ใช้พื้นที่น้อย	สามารถถอดล้างท�าความสะอาดได้ง่าย
	 4.	ไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบในการผลิตเพื่อการทดลอง	เนื่องจากออกแบบให้ใช้พื้นที่ในการขึ้นรูปน้อย
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
จากมะหลอด (กัมมี่เยลลี่)

นักวิจัย  
	 ดร.ปนิดา	บรรจงสินศิริ
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 มะหลอด	 (Bastard	 Oleaster)	 หรือ	 สลอดเถา	 ส้มหลอด	 บะกั้ง	 หัสคืน	 หมากยอง	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	 

Elaeagnus latifolia L.	 อยูใ่นวงศ์	 Elaeagnaceae	 สกลุ	 elaeagnus	 เป็นไม้ผลพ้ืนบ้าน	 เป็นพืชทีพ่บทัว่ไป 

เกอืบทกุภาคของประเทศไทย	 มะหลอดมสีรรพคณุต่างๆ	 มากมาย	 เช่น	 เมลด็น�ามาต้มแล้วดืม่น�า้	 แก้โรคนิว่	
รากใช้กินแก้ปวดกระดูกปวดเข่า	 ดอกและผลสามารถน�ามารับประทานเป็นยาสมาน	 คุมธาตุ	 ส่วนของใบ
บ�ารุงร่างกายและผิวพรรณให้สมบูรณ์	 ผลแก้คลื่นไส้อาเจียน	 เถาใช้แก้พิษ	 เปลือกต้นใช้ขับเสมหะ	 ดอกใช้
แก้ริดสีดวงจมูก	แก้ปวดศรีษะ	แก้โรคตา	 (เต็ม,	2523)	ส�าหรับการใช้ประโยชน์ของมะหลอด	นิยมน�าผลสุก 

มารับประทานสด	 และท�าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนื่องจากมะหลอดประกอบด้วยวิตามินเอ	 โดยเฉพาะ	 
เบต้าแคโรทนี	 วติามนิอ	ี วติามนิซ	ี เกลอืแร่	 และสารต้านอนมุลูอสิระสงู	 นอกจากนีพ้บว่า	 ยงัไม่มกีารศกึษา 
ถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงหน้าที่และความคงตัวของสารส�าคัญที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์	 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง	
กับคุณประโยชน์ทางด้านสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลมะหลอด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากมะหลอด	 ด้วยสูตรการผลิตที่ลดการใช้น�้าตาลจากสูตรปกติ	 จึงมีรสชาติหวานน้อย	

และลดค่าพลังงานลงจากสูตรปกติ	 (50	 กิโลแคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริโภค)	 มีเนื้อสัมผัสนุ่ม	 และยังมีรสชาติ
เปรี้ยวจากธรรมชาติของผลมะหลอด	จึงให้ความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าในระหว่างบริโภคผลิตภัณฑ์และ
มีสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ	เหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย	ด้วยคุณค่าทางโภชนาการใน	100	กรัม	
มพีลงังานทัง้หมด	 206.88	 กโิลแคลอร	ี ไม่มพีลงังานจากไขมนั	 มปีรมิาณโปรตนี	 7.19	 กรมั	 ปรมิาณใยอาหาร 
น้อยกว่า	 0.10	 กรัม	 ปริมาณน�้าตาล	 29.46	 กรัม	 ปริมาณไขมันทั้งหมดน้อยกว่า	 0.10	 กรัม	 มีแร่ธาตุ	 
เช่น	ปรมิาณ	โซเดยีม	26.00	มลิลกิรมั	แคลเซยีม	4.41	มลิลกิรมั	และธาตเุหลก็	1.23	มลิลกิรมั	ราคาต้นทุน 

กัมมี่มะหลอด	1	กิโลกรัม	ราคา	78.04	บาท	(105-133	ชิ้น)
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
จากมะหลอด (เครื่องดื่มให้พลังงาน)

นักวิจัย  
	 ดร.ปนิดา	บรรจงสินศิริ
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	2003000961
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 มะหลอด	 (Bastard	 Oleaster)	 หรือ	 สลอดเถา	 ส้มหลอด	 บะกั้ง	 หัสคืน	 หมากยอง	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	

Elaeagnus latifolia L. อยู่ในวงศ์	Elaeagnaceae	สกุล	elaeagnus	เป็นไม้ผลพื้นบ้าน	เป็นพืชที่พบทั่วไป
เกือบทุกภาคของประเทศไทย	มะหลอดมีสรรพคุณต่างๆ	มากมาย	 เช่น	 เมล็ดน�ามาต้มแล้วดื่มน�้า	แก้โรคนิ่ว	
รากใช้กินแก้ปวดกระดูกปวดเข่า	 ดอกและผลสามารถน�ามารับประทานเป็นยาสมาน	 คุมธาตุ	 ส่วนของใบ 

บ�ารุงร่างกายและผิวพรรณให้สมบูรณ์	 ผลแก้คลื่นไส้อาเจียน	 เถาใช้แก้พิษ	 เปลือกต้นใช้ขับเสมหะ	 ดอกใช้ 
แก้ริดสีดวงจมูก	แก้ปวดศรีษะ	แก้โรคตา	 (เต็ม,	2523)	ส�าหรับการใช้ประโยชน์ของมะหลอด	นิยมน�าผลสุก 

มารับประทานสด	 และท�าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนื่องจากมะหลอดประกอบด้วยวิตามินเอ	 โดยเฉพาะ 

เบต้าแคโรทีน	 วิตามินอี	 วิตามินซี	 แร่ธาตุ	 เช่น	 แคลเซียม	 โซเดียม	 และธาตุเหล็ก	 และสาร 
ต้านอนมุลูอสิระสงู	 นอกจากนีพ้บว่า	 ยงัไม่มกีารศกึษาถงึการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัเิชงิหน้าทีแ่ละความคงตวั 
ของสารส�าคญัทีม่อียูใ่นผลติภณัฑ์	 ซึง่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัคณุประโยชน์ด้านสขุภาพของผลติภณัฑ์อาหารแปรรปู 

จากผลมะหลอด	จากข้อมูลด้านการออกก�าลังกาย	กีฬา	นันทนาการ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลติภัณฑ์เครือ่งดืม่ให้พลงังานจากมะหลอด	 เป็นผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่ทีใ่ห้พลงังานได้อย่างรวดเรว็	 มเีนือ้สมัผสั 

ทีบ่รโิภคได้สะดวก	 รสชาตเิปรีย้วของผลมะหลอดให้ความรูส้กึทีส่ดชืน่กระปรีก้ระเปร่า	 มสีารต้านอนมุลูอสิระ
จากธรรมชาต	ิ มกีารเสรมิกรดอะมโินและเกลอืแร่ส�าหรบัผูอ้อกก�าลงักาย	 ด้วยคณุค่าทางโภชนาการใน	 100	 กรมั	
ดังนี้	ปริมาณพลังงานทั้งหมด	169.06	กิโลแคลอรี	มีพลังงานจากไขมัน	0.54	กิโลแคลอรี	มีปริมาณโปรตีน	
0.27	 กรัม	 มีปริมาณใยอาหาร	 1.77	 กรัม	 (3%	 Thai	 RDI)	 มีปริมาณไขมันทั้งหมด	 0.06	 กรัม	 มีแร่ธาตุ	 
ได้แก่	 โซเดียม	232.04	มิลลิกรัม	แคลเซียม	24.38	มิลลิกรัม	และธาตุเหล็ก	<0.10	มิลลิกรัม	ราคาต้นทุน
เครื่องดื่มให้พลังงานจากมะหลอด	1	กิโลกรัม	ราคา	243.327	บาท	(25	ขวด)

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม	
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
จากมะหลอด (น�้าหมักมะหลอดพร้อมดื่ม)

นักวิจัย  
	 ดร.ปนิดา	บรรจงสินศิริ
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 มะหลอด	 (Bastard	 Oleaster)	 หรือ	 สลอดเถา	 ส้มหลอด	 บะกั้ง	 หัสคืน	 หมากยอง	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	

Elaeagnus latifolia L.	อยูใ่นวงศ์	Elaeagnaceae	สกลุ	elaeagnus	เป็นไม้ผลพ้ืนบ้าน	เป็นพืชท่ีพบท่ัวไป
เกือบทุกภาคของประเทศไทย	มะหลอดมีสรรพคุณต่างๆ	มากมาย	 เช่น	 เมล็ดน�ามาต้มแล้วดื่มน�้า	แก้โรคนิ่ว	
รากใช้กินแก้ปวดกระดูกปวดเข่า	 ดอกและผลสามารถน�ามารับประทานเป็นยาสมาน	 คุมธาตุ	 ส่วนของใบ
บ�ารุงร่างกายและผิวพรรณให้สมบูรณ์	ผลแก้คลื่นไส้อาเจียน	เถาใช้แก้พิษ	เปลือกต้นใช้ขับเสมหะ	ดอกใช้แก้ 
รดิสดีวงจมกู	 แก้ปวดศรษีะ	 แก้โรคตา	 ส�าหรับการใช้ประโยชน์ของมะหลอด	 นยิมน�าผลสุกมารับประทานสด 

และท�าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนื่องจากมะหลอดประกอบด้วย	วิตามินเอ	โดยเฉพาะเบต้าแคโรทีน	วิตามินอี	 
วิตามินซี	 เกลือแร่	 และสารต้านอนุมูลอิสระสูง	 นอกจากนี้พบว่า	 ยังไม่มีการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลง	
คุณสมบัติเชิงหน้าท่ีและความคงตัวของสารส�าคัญที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์	 ซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์	
ด้านสขุภาพของผลติภณัฑ์อาหารแปรรปูจากผลมะหลอดจากเหตผุลข้างต้นนัน้	 จงึมคีวามเป็นได้ในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะหลอดในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพร้อมดื่ม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลิตภัณฑ์น�้าหมักมะหลอดพร้อมดื่ม	 สามารถบริโภคได้โดยไม่ต้องผสมน�้า	 กลิ่นรสน�้าผึ้ง	 ให้รสชาติเปรี้ยว 

จากธรรมชาติของผลมะหลอด	 มีคุณค่าทางโภชนาการ	 ใน	 100	 มิลลิลิตร	 ดังนี้	 ปริมาณพลังงานทั้งหมด	
55.14	 กิโลแคลอรี	 พลังงานจากไขมัน	 0.54	 กิโลแคลอรี	 มีปริมาณโปรตีนเท่ากับ	 0.10	 กรัม	 มีปริมาณ 

ใยอาหาร	0.38	กรมั	มปีรมิาณไขมนัทัง้หมด	0.06	กรัม	และพบปริมาณแร่ธาตุ	 ได้แก่	 โซเดียม	7.19	มลิลิกรมั	
แคลเซียม	 11.88	 มิลลิกรัม	 และธาตุเหล็ก	 0.77	 มิลลิกรัม	 ราคาต้นทุนน�้าหมักมะหลอดจากผลมะหลอด	 
1	กิโลกรัม	เพียง	96.4	บาท	สามารถบรรจุได้ถึง	5	ขวด

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
จากมะหลอด (มะหลอดบาร์)

นักวิจัย  
	 ดร.ปนิดา	บรรจงสินศิริ
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 มะหลอด	 (Bastard	 Oleaster)	 หรือ	 สลอดเถา	 ส้มหลอด	 บะกั้ง	 หัสคืน	 หมากยอง	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	

Elaeagnus latifolia L.	อยู่ในวงศ์	Elaeagnaceae	สกุล	elaeagnus	เป็นไม้ผลพื้นบ้าน	เป็นพืชที่พบทั่วไป
เกือบทุกภาคของประเทศไทย	มะหลอดมีสรรพคุณต่างๆ	มากมาย	 เช่น	 เมล็ดน�ามาต้มแล้วดื่มน�้า	แก้โรคนิ่ว	
รากใช้กินแก้ปวดกระดูกปวดเข่า	 ดอกและผลสามารถน�ามารับประทานเป็นยาสมาน	 คุมธาตุ	 ส่วนของใบ
บ�ารุงร่างกายและผิวพรรณให้สมบูรณ์	ผลแก้คลื่นไส้อาเจียน	เถาใช้แก้พิษ	เปลือกต้นใช้ขับเสมหะ	ดอกใช้แก้ 
รดิสดีวงจมกู	 แก้ปวดศรษีะ	 แก้โรคตา	 ส�าหรบัการใช้ประโยชน์ของมะหลอด	 นยิมน�าผลสกุมารบัประทานสด 

และท�าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนื่องจากมะหลอดประกอบด้วย	วิตามินเอ	โดยเฉพาะเบต้าแคโรทีน	วิตามินอี	 
วิตามินซี	 เกลือแร่	 และสารต้านอนุมูลอิสระสูง	 นอกจากนี้พบว่า	 ยังไม่มีการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง	
คุณสมบัติเชิงหน้าท่ีและความคงตัวของสารส�าคัญที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์	 ซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์	
ด้านสขุภาพของผลติภณัฑ์อาหารแปรรปูจากผลมะหลอดจากเหตผุลข้างต้นนัน้	 จงึมคีวามเป็นได้ในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะหลอดในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารจ�าพวกขนมขบเคี้ยว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลิตภัณฑ์บาร์ผลไม้จากมะหลอด	 ใน	 100	 กรัม	 มีคุณค่าทางโภชนาการดังนี้	 ปริมาณพลังงานทั้งหมด	 

เท่ากับ	 319.08	 กิโลแคลอรี	 มีปริมาณโปรตีนเท่ากับ	 2.25	 กรัม	 มีปริมาณใยอาหาร	 3.07	 กรัม	 
ไม่มีไขมัน	 (0.00	 กรัม)	 มีปริมาณวิตามินบี	 2	 น้อยกว่า	 0.02	 มิลลิกรัม	 มีปริมาณโซเดียม	 6.98	 มิลลิกรัม	
ปริมาณแคลเซียม	 24.57	 มิลลิกรัม	 และธาตุเหล็ก	 0.34	 มิลลิกรัม	 ราคาต้นทุนบาร์ผลไม้ที่แปรรูปจากผล 

มะหลอด	1	กิโลกรัม	ราคา	196.77	บาท	สามารถผลิตได้	13	แท่ง
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
จากมะหลอด (มะหลอดแผ่น)

นักวิจัย  
	 ดร.ปนิดา	บรรจงสินศิริ
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 มะหลอด	 (Bastard	 Oleaster)	 หรือ	 สลอดเถา	 ส้มหลอด	 บะกั้ง	 หัสคืน	 หมากยอง	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	

Elaeagnus latifolia L. อยูใ่นวงศ์	 Elaeagnaceae	 สกลุ	 elaeagnus	 เป็นไม้ผลพืน้บ้าน	 เป็นพชืทีพ่บทัว่ไป
เกือบทุกภาคของประเทศไทย	มะหลอดมีสรรพคุณต่างๆ	มากมาย	 เช่น	 เมล็ดน�ามาต้มแล้วดื่มน�้า	แก้โรคนิ่ว	
รากใช้กินแก้ปวดกระดูกปวดเข่า	 ดอกและผลสามารถน�ามารับประทานเป็นยาสมาน	 คุมธาตุ	 ส่วนของใบ
บ�ารุงร่างกายและผิวพรรณให้สมบูรณ์	ผลแก้คลื่นไส้อาเจียน	เถาใช้แก้พิษ	เปลือกต้นใช้ขับเสมหะ	ดอกใช้แก้ 
รดิสดีวงจมกู	 แก้ปวดศรษีะ	 แก้โรคตา	 ส�าหรับการใช้ประโยชน์ของมะหลอด	 นยิมน�าผลสุกมารับประทานสด
และท�าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนื่องจากมะหลอดประกอบด้วย	 วิตามินเอ	 โดยเฉพาะเบต้าแคโรทีน	 วิตามินอี	 
วิตามินซี	 เกลือแร่	 และสารต้านอนุมูลอิสระสูง	 นอกจากนี้พบว่า	 ยังไม่มีการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง	
คุณสมบัติเชิงหน้าท่ีและความคงตัวของสารส�าคัญที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์	 ซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์	
ด้านสขุภาพของผลติภณัฑ์อาหารแปรรปูจากผลมะหลอด	 จากเหตผุลข้างต้นนัน้	 จงึมคีวามเป็นได้ในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะหลอดในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลติภณัฑ์มะหลอดแผ่น	 เป็นผลติภณัฑ์ขนมขบเคีย้วทีใ่ห้พลงังาน	 ให้รสชาตเิปรีย้วจากธรรมชาตขิองมะหลอด

และมีสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ	 ด้วยคุณค่าทางโภชนาการ	 ใน	 100	 กรัม	 ดังนี้	 พลังงานทั้งหมด	
348.17	 กิโลแคลอรี	 ไม่มีพลังงานจากไขมัน	 ซึ่งผลิตภัณฑ์มีปริมาณโปรตีน	 2.44	 กรัม	 ปริมาณ	 ใยอาหาร 
6.66	กรมั	(หรอืคดิเป็น	8%	Thai	RDI)	ปรมิาณน�า้ตาล	52.06	กรมั	ปรมิาณไขมนัทัง้หมด	0.25	กรมั	ปรมิาณ
แร่ธาตุที่พบ	 ได้แก่	 โซเดียม	 156.03	 มิลลิกรัม	 แคลเซียม	 19.13	 มิลลิกรัม	 และธาตุเหล็ก	 0.68	 มิลลิกรัม	 
ราคาต้นทุนมะหลอดแผ่น	1	กิโลกรัม	ราคา	159.36	บาท	(180-220	แผ่น)	มีอายุการเก็บรักษาถึง	6	เดือน

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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เครื่องดื่มชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม

สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้	เรื่อง	เครื่องดื่มชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 วว.	 โดยสถานวีจิยัล�าตะคอง	 ได้ท�าการวจิยัการปลูกผักหวานป่าเป็นการค้า	 และได้วจัิยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่า

ผกัหวานป่านอกเหนอืจากการรบัประทานสด	 โดยน�าใบกลางแก่กลางอ่อนมาแปรรปูเป็นชาผกัหวานป่าชนดิชง
และชนิดผงพร้อมชงแล้วนั้น	ขณะนี้	วว.	ประสบผลส�าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปชาผักหวานป่า
ให้เป็น	 “ผลิตภัณฑ์ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม”	 ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตที่รีบเร่งในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก
สบายและบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 “ชาผกัหวานป่าพร้อมดืม่”	 เป็นเครือ่งดืม่ทีม่ลัีกษณะกล่ินหอมเฉพาะตัวและมสีีสันท่ีแตกต่างจากชาโดยท่ัวไป 

คือ	 มีสีทองใส	 มีคุณค่าทางโภชนาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไม่แพ้ชาใบหม่อนหรือชาจากพืชชนิดอื่นๆ	 
เนือ่งจากชาผกัหวานป่ามคีวามสามารถในการต้านอนมุลูอสิระสูงกว่าชาใบหม่อนและชาดอกค�าฝอย	 นอกจากนี ้
ชาผกัหวานป่า	100	กรมั	(ต่อน�า้หนกัแห้ง)	ประกอบด้วยวติามนิชนดิต่างๆ	ได้แก่	วติามนิเอ	9,616.99	ไมโครกรมั	
ช่วยลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคข้อเสือ่ม	 วติามนิบ	ี 1	 0.18	 มลิลกิรมั	 ช่วยฟ้ืนฟรู่างกายจากความเหนือ่ยล้า 
ท�าให้รู้สึกสดชื่น	 วิตามินบี	 2	 0.26	 มิลลิกรัม	 มีความส�าคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง	 ช่วยในการป้องกัน 

เชื้อโรคและลดรอยเหี่ยวย่น	 วิตามินบี	 3	 10.64	 มิลลิกรัม	 ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด	 วิตามินซี	 
37.49	 มิลลิกรัม	 เป็นส่วนส�าคัญในการสร้างคอลลาเจน	 ช่วยรักษาผิวพรรณให้สดใส	 และวิตามิน	 อี	 
71.92	 มิลลิกรัม	 ช่วยก�าจัดอนุมูลอิสระในไขมัน	 ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ	 โคเอนไซม์คิวเทน	 
1.49	 มิลลิกรัม	 เพ่ิมพลังงานให้แก่เซลล์	 เพื่อใช้เป็นพลังงานในร่างกาย	 และช่วยลดความเสี่ยงของ 
การเกิดโรค	 เนือ่งจากการเสือ่มสภาพของเซลล์ร่างกาย	 เช่น	 โรคหวัใจ	 โรคข้อเสือ่มและยงัมสีารคอลลาเจน	 
4.94	 กรัม	 เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติท�าให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่น	 จึงช่วยยับยั้งการหย่อนยาน 

ของผิวหนังและลดริ้วรอยแห่งวัยได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
 เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 Call	Center	กองการตลาด	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9300
	 Email	 :	 jiraw_wat@tistr.or.th
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สูตรพร้อมดื่ม สูตรเข้มข้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล “รัสซูล่า (RUSSULA)”
จากเห็ดพื้นเมืองอีสาน เสริมการท�างานระบบภูมิคุ้มกัน

และลดภาวะเสี่ยงมะเร็ง

นักวิจัย  
	 ดร.ประไพภัทร	คลังทรัพย์
	 ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู	้เรือ่ง	ผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่ฟังก์ชนันลั	“รัสซูล่า	(RUSSULA)”	จากเหด็พ้ืนเมอืงอสีาน	เสริมการท�างาน

ระบบภูมิคุ้มกัน	และลดภาวะเสี่ยงมะเร็ง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในโลกปัจจบุนัโรคมะเรง็เป็นโรคตดิอนัดบัโรคร้าย	 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	 (วว.)	 

จงึได้พฒันาและวจิยัเหด็พืน้เมอืงอสีาน	 พบสารสกดัเหด็น�า้แป้ง	 (Russula	 alboareolata)	 ซ่ึงเป็นเหด็พ้ืนเมือง
อีสาน	 มีสารส�าคัญ	 คือ	 4,	 5-dicaffeoylquinic	 acid	 มีสรรพคุณในการต้านมะเร็ง	 ต้านอนุมูลอิสระ	 และ 

เสริมการท�างานระบบภูมิคุ้มกัน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ	SME	ที่มุ่งเน้นทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชั่น
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 บริการธุรกิจนวัตกรรม	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคนจากเห็ด
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์

นักวิจัย  
	 ดร.ตันติมา	ก�าลัง
	 ศูนย์เชี่ยวชาญเกษตรสร้างสรรค์		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้	เรื่อง	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคนจากเห็ด	ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 วว.	 ร่วมกับ	 คณาจารย์	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 วิจัยและพัฒนาศึกษาคุณประโยชน์ 

จากเห็ด	 สายพันธุ์	 เห็ดนางรม	 เห็ดหอม	 และนางฟ้า	 ที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้สามารถใช้คุณประโยชน์ 
จากเห็ดได้สูงสุด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เทคโนโลยกีารผลติผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเบต้ากลแูคนจากเหด็	 เป็นเทคโนโลยทีีเ่ริม่จากการควบคมุคณุภาพ

จากวัตถุดิบต้นน�้าจนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส�าหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์ประกอบธุรกิจ
ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 พรรณนิภา	คณาณุวัฒน์
	 ส�านักจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม	กองบริการธุรกิจนวัตกรรม	
	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9000	ต่อ	9438
	 Email	 :	 pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด 
เครื่องดื่ม : ข้าวกล้องและธัญพืชบดผงเสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก)

สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้	เรื่อง	ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด	
	 เครื่องดื่ม	:	ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง	เสริมเบต้ากลูแคน	(มีพรีไบโอติก)

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ามาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ	 โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง	 ซึ่งปัญหา

ดงักล่าวจะชะลอหรอืป้องกนัได้นัน้ผูท้ีอ่ยูใ่กล้ชดิหรอืมคีวามเกีย่วข้องต่างๆ	 ต้องให้ความเอาใจใส่	 แนะน�าเกีย่วกับ 

เรือ่งการบรโิภคอาหารสขุภาพทีเ่หมาะสมและมคีณุค่าทางโภชนาการ	 ด้วยตระหนกัถึงความส�าคญัของปัญหานี้	 
วว.	 โดยฝ่ายเทคโนโลยอีาหาร	 จงึได้บรูณาการด�าเนนิงานชดุ	 “โครงการการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร
พร้อมบรโิภคส�าหรบัผูส้งูอาย	ุ เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ”	 และประสบผลส�าเร็จในการวจัิยพัฒนาเป็นผลิตภณัฑ์
อาหารทีส่ะดวกต่อการบรโิภค	 ประกอบด้วยผลติภณัฑ์อาหารมือ้หลกั	 อาหารว่าง	 และเครือ่งดืม่	 ซึง่เหมาะกบั	 
5	โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 “ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด”	เป็นผลงานวิจัยและ

พัฒนาของ	 นางวิมลศรี	 พรรธนประเทศ	 นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร	 วว.	 ท�าการวิจัยและพัฒนาภายใต้ 
หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องได้รับโซเดียมต�่า	จากค่า	RDI	 :	Thai	
Recommended	 Daily	 Intakes	 (ปริมาณสารอาหารที่แนะน�าให้บริโภคต่อวัน	 ส�าหรับคนไทยอายุตั้งแต่	 
6	ปีขึ้นไป	โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ	2,000	กิโลแคลอรี)	ปกติ	ดังนี้

	 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม	 :	ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง	 เสริมเบต้ากลูแคน	 (มีพรีไบโอติก)	คุณสมบัติพิเศษคือ	 
เป็นฟังก์ชันนัลฟู๊ด	 เป็นเส้นใยอาหารที่เป็นพรีไบโอติก	 (สารเบต้า-กลูแคน)	 ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ	 
นอกจากนียั้งมเีมนเูพือ่สขุภาพให้เลอืกอกี	ได้แก่	เครือ่งดืม่น�า้กระเจีย๊บพทุราจนี	น�า้ฟักข้าวเข้มข้นโอเมก้าพลสั

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
	 Call	Center	กองการตลาด	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
	 โทรศัพท์	 :	 02	577	9300
	 Email	 :	 jiraw_wat@tistr.or.th
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เทคโนโลยีการผลิตผงเครื่องแกงส้มกึ่งส�าเร็จรูป

นักวิจัย  
	 ขนิษฐา	อินทร์ประสิทธิ์,	เจนจิรา	สุขสวัสดิ์	และ	ธีรพงศ์	เพ็งค�า
	 ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 แกงส้มหรอืแกงเหลอืง	 จดัเป็นอาหารพืน้เมอืงของภาคใต้และได้รับความนยิมจากชาวต่างชาติ	 จากเดิมการผลติ

เครื่องแกงส้มผลิตในครัวเรือน	 ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการความสะดวกในการบริโภค	 จึงมีการผลิตเครื่องแกง 
ออกมาจ�าหน่ายในท้องตลาดมากขึน้	 แต่เคร่ืองแกงมอีายกุารเกบ็รักษาได้ไม่นาน	 งานวจัิยนีจึ้งได้ท�าการศกึษา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเครื่องแกงส้มกึ่งส�าเร็จรูป	 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีลักษณะเป็นแผ่นและน�ามาบดเป็นผง	 
มีลักษณะทางกายภาพด้านสี	 กลิ่นรส	 เนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับเครื่องแกงส้มสด	 และยืดอายุการเก็บรักษา 
เครื่องแกงได้นานขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน	 ได้น�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถ่ินช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงให้มีคุณภาพ	 มีรูปแบบหลากหลาย	 
พกพาสะดวก	 ได้ท�าการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเครื่องแกงส้มกึ่งส�าเร็จรูป	 โดยใช้เทคโนโลยีการท�าแห้ง 
ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้มลีกัษณะเป็นแผ่นและน�ามาบดเป็นผง	 มลีกัษณะทางกายภาพด้านส	ี กลิน่รส	 และเนือ้สมัผสั 

ใกล้เคยีงกบัเครือ่งแกงส้มสด	 ได้ผลติภณัฑ์มคีณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชนเร่ืองน�า้พริกแกงแห้ง	
(มผช.	 734/2556)	 และยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงได้นานขึ้น	 ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม 

ให้สามารถขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ	

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ขนิษฐา	อินทร์ประสิทธิ์
	 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม	ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ
	 โทรศัพท์	 :	 02	201	7188
	 Email	 :	 khanittha@dss.go.th
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ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ใช้โปรตีนจากพืช
(Plant-based) แทนเนื้อสัตว์

นักวิจัย  
	 ขนิษฐา	อินทร์ประสิทธิ์,	ลลิตา	ชูแก้ว	และ	สุทธชยา	ชื่นวัฒนา
	 ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโปรตีนจากพืช	 (Plant-based)	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโปรตีนถั่ว	 ธัญพืช	 รวมถึงพืช

ตระกูลเห็ด	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูง	 จึงเป็นโปรตีนทางเลือกใหม่ส�าหรับอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร	 เพื่อใช้ทดแทนเนื้อสัตว์	 ด้วยความก้าวหน้าทางการผลิตอาหารประเภทโปรตีนจากพืชท�าให้
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ใช้โปรตีนพืชมาแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์	 มีรูปลักษณ์	 รสชาติไม่ต่างจากเนื้อสัตว์	 ให้
คุณค่าทางโภชนาการสูง	พลังงานต�่า	และมีไขมันดี	 (High-Density	Lipoprotein	:	HDL)	สูงกว่าไส้กรอกที่ 
ผลติจากเนือ้สตัว์	 งานวจิยันีจ้งึได้ศกึษาและพฒันาไส้กรอกโปรตนีจากพชืแทนเนือ้สตัว์	 และเส้นใยธรรมชาติ
จากพืชตระกูลส้มท�าหน้าท่ีเป็นอิมัลซิไฟเออร์	 (emulsifier)	 ช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกมีเนื้อที่แน่นและ
เนียนขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน	 ได้ศึกษาทดลองและพัฒนาไส้กรอกโดยใช้พืชที่เป็น

แหล่งโปรตีนสูงจากพืชตระกูลเห็ด	 โปรตีนถั่วเหลือง	 แป้งวีทกลูเตน	 มาใช้แทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์	 และใช้
เส้นใยธรรมชาติจากพืชตระกูลส้มท�าหน้าที่เป็นอิมัลซิไฟเออร์	 (emulsifier)	 ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกมีเนื้อ 

ที่แน่นและเนียนขึ้น	และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ขนิษฐา	อินทร์ประสิทธิ์
	 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม	ส�านักเทคโนโลยีชุมชน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ
	 โทรศัพท์	 :	 02	201	7188
	 Email	 :	 khanittha@dss.go.th
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นักวิจัย  
	 รศ.ดร.ชนินทร์	วะสีนนท์,	ดร.ธนกร	ราชพิลา	และคณะ
	 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 จงัหวดัสกลนครถอืได้ว่านอกจากจะเป็นแหล่งทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม	 มคีวามโดดเด่นด้านการเป็น 

ที่ตั้งของประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนาน	 เป็นที่ต้ังของวัดที่ส�าคัญ	 มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่รู้จักของ 
คนทั้งประเทศ	 ทางด้านทรัพยากรชีวภาพมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสูง 
สลบัทีร่าบลกูคลืน่	 มแีหล่งน�า้ธรรมชาตแิละระบบชลประทานทีร่องรบัเกษตรกรรมอย่างเหมาะสม	 พชืหลายชนดิ
จึงมีการเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ดี	 และมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากการเพาะปลูกในพื้นที่อื่น	 โดยเฉพาะ 

พชืสมนุไพรท้องถิน่ทีห่ลากหลาย	 มวีถิกีารใช้ประโยชน์ตามแนวทางภมูปัิญญาท้องถ่ินเพ่ือบ�ารุงร่างการ	 หรอื 

บรรเทาโรคต่างๆ	 ผลิตภัณฑ์ผงนัวเกิดจากการน�าสมุนไพรท้องถิ่นหลายชนิดมาผสมผสานจนเกิดรสชาติ
อร่อย	 กลมกล่อม	 น�ามาใช้ปรงุอาหารให้มรีสชาติอร่อยกลมกล่อม	 เทยีบได้กบัการใช้สารโมโนโซเดียมกลูตาเมต	
(ผงชูรส)		ในการปรุงแต่งรสชาติอาหารให้อร่อยกลมกล่อม	ทั้งนี้	ถึงแม้จะมีการน�าผงนัวมาใช้ปรุงรสอาหาร
แทนผงชูรสบ้างแล้ว	แต่ยังมีปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสมุนไพรบางชนิดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผงปรงุรสสมนุไพร	 (ผงนวั)	 ในอดตีเป็นภมูปัิญญาท้องถิน่อสีานน�าพืชผักบางชนดิมาใช้ปรุงอาหารเพ่ือเพ่ิมรสชาติ 

ให้อร่อย	 เช่น	 น�าใบหม่อน	 ใบน้อยหน่า	 มาใส่ต้มไก่	 ต่อมาผู้น�าพืชผักสมุนไพรหลายชนิดมาแปรรูป 

เพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงรสเรียกว่า	 “ผงนัว”	 เก็บไว้ใช้ท�า	 ต้ม	 แกง	 ลาบ	 ก้อย	 และอาหารอื่นๆ	 ท�าให ้

ใช้ได้สะดวกและสามารถเกบ็ไว้ได้นาน	 เนตรชนก	 จนัทร์สว่าง	 (2554)	 พชืผกัพืน้บ้านหลายชนดิสามารถน�ามา 
ปรุงรสอาหารและสามารถแปรรูปให้สะดวกในการใช้และเก็บไว้ได้นานนอกจากจะท�าให้ยังมีรสชาติอาหารด ี

โดยไม่ต้องใส่ผงชูรส	 (MSG)	 ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค	 แล้วพืชผักเหล่านี้ยังมีสรรพคุณ 

ทางยา	 ดังนั้นการผลิตเครื่องปรุงรสจากพืชสมุนไพรซึ่งสามารถใช้แทน	 MSG	 จะไม่มีอันตรายแก่ผู้บริโภค 

ท�าให้ผู้บริโภคทีร่กัสขุภาพมโีอกาสได้ซือ้และใช้เครือ่งปรงุรสทีไ่ม่มอีนัตราย	 ผลติภณัฑ์จากธรรมชาต	ิ 100%	 
ประกอบไปด้วยพืชสมุนไพรในท้องถิ่น	 มีสรรพคุณในการบ�ารุงสุขภาพและบรรเทาโรคบางชนิด	 มีปริมาณ 

โซเดียมต�่าเหมาะส�าหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียม	 และกลุ่มคุณแม่ที่ท�าอาหารให้ลูกน้อย 

รับประทาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 วิจิตราภรณ์	ถนัดทาง
	 ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	141	1690
	 Email	 :	 wichitraporn@bedo.or.th

ผลิตภัณฑ์ผงนัว
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กัมมี่เยลลี่จากข้าวหมากผสมสมุนไพร

นักวิจัย  
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อรุณ	ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903000217	ยื่นค�าขอวันที่	29	มกราคม	2561
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001258	ยื่นค�าขอวันที่	10	มิถุนายน	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กัมมี่เยลลี่	 (gummy	 jelly)	 หรือ	 เยลลี่แห้ง	 เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ก�าลังได้รับความนิยมทั้งในเด็กและผู้ใหญ่	

เพราะเยลลี่เป็นผลิตภัณฑ์รับประทานได้ง่ายเหมาะส�าหรับเป็นอาหารว่าง	 แต่พบว่ามีการพัฒนาคุณค่าทาง 
โภชนาการน้อย	 ไม่มีความหลากหลาย	 ตามท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากสารแต่งกลิ่น
รสสังเคราะห์ผลไม้ต่างๆ	 ผสมกับสารให้ความหวานและสารที่ท�าให้เกิดเจล	 เมื่อพิจารณาคุณค่าทางด้าน
โภชนาการแล้วพบว่า	 สารอาหารหลกัของเยลลีค่อื	 คาร์โบไฮเดรต	 ท�าให้เยลลีม่คีณุค่าทางด้านพลงังานเท่านัน้	
เยลลีใ่ห้พลงังานแต่ไม่มปีระโยชน์ต่อร่างกายในด้านอืน่ๆ	 จึงได้มแีนวคดิท่ีจะพัฒนาผลิตภณัฑ์เยลล่ีให้มรีสชาติ
แปลกใหม่และมคีณุค่าทางด้านส่งเสรมิสขุภาพ	 โดยใช้ข้าวหมากและพืชสมนุไพรเป็นส่วนผสม	 ซ่ึงข้าวหมาก
เป็นขนมพื้นบ้านของไทยที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่โบราณ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ข้าวหมากสมุนไพร	 100	 กรัม	 ให้ปริมาณโปรตีน	 แคลเซียม	 และธาตุเหล็ก	 มากกว่า 

	 สูตรกัมมี่เยลลี่ดังเดิม	แต่ให้พลังงานทั้งหมดน้อยกว่า
	 2.	มีปริมาณน�้าตาลต่อ	1	หน่วยบริโภค	(20	กรัม)	น้อยกว่ากัมมี่เยลลี่ดั้งเดิม	แต่มีโปรตีนสูงกว่า
	 3.		ผลิตภัณฑ์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	มีสี	กลิ่นและรสชาติของสมุนไพรแต่ละชนิด
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง (ก)	สูตรที่	1	ไม่ผสมน�้าสมุนไพร

(ค)	สูตรที่	3	ผสมน�้าอัญชัญ

(ข)	สูตรที่	2	ผสมน�้ากระเจี้ยบ

(ง)	สูตรที่	4	ผสมน�้าตะไคร้

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปาริชาต	เข็มทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3305,	08	5066	0191
	 Email	 :	 parichart@arda.or.th
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ขนมไทยพื้นบ้านอาลัวไร้กลูเตน

นักวิจัย  
	 ดร.ปวาลี	ชมภูรัตน์
	 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000577	ยื่นค�าขอวันที่	18	มีนาคม	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 โดยปกตขินมอาลวัมส่ีวนผสมของแป้งข้าวสาล	ี ซึง่มกีลเูตนทีค่นแพ้เป็นส่วนประกอบ	 ผูว้จิยัจงึได้ท�าการพฒันา

สตูรขนมไร้กลเูตนทีม่แีป้งข้าวเจ้าเป็นพืน้ฐานและได้เสรมิแป้งถัว่แดงหลวง	 เพือ่เพิม่คณุค่าทางโภชนาการให้กับ
ขนมอาลัว	ท�าให้ขนมอาลัวมีโปรตีนและไฟเบอร์ที่สูงขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	ผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวไร้กลูเตนเชิงหน้าที่
	 2.	ผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวไร้กลูเตนเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของแป้งถั่วแดงหลวง
	 3.		ผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวไร้กลูเตนเพื่อสุขภาพที่ให้พลังงานต�่ากว่าที่วางขายในท้องตลาด
	 4.		ผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวไร้กลูเตนที่เป็นอาหารธรรมชาติ	ไม่มีสารเติมแต่ง	มาจากส่วนผสมธรรมชาติ	100%
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th
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เครื่องดื่มเยื่อฟักข้าวผงรสผลไม้

นักวิจัย  
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชิดพงศ์	ประดิษฐสุวรรณ
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001744	ยื่นค�าขอวันที่	29	กรกฎาคม	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ฟักข้าวเป็นพืชที่มีสรรพคุณมากมาย	 โดยเฉพาะส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 

(antioxidant)	 สูง	 จึงท�าให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดในการผลิตและจ�าหน่ายน�้าฟักข้าวบรรจุขวดแก้ว	 
แต่เป็นสาเหตุท�าให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทค่อนข้างสูง	 ทั้งบรรจุภัณฑ์และการขนส่งจึงมีแนวความคิด 

ในการพฒันาผลติภณัฑ์น�าฟักข้าวในรปูแบบผงและเพิม่ความแปลกใหม่	ทนัสมยัให้กบัผลติภณัฑ์	 ในการพฒันา
เป็นน�้าฟักข้าวชนิดผและชนิดผงพู่	เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคและการกระจายสินค้าได้มากขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.		กระบวนการผลิตฟักข้าวผงที่ได้จากการทดลองมี	%	yield	สูงถึง	90%
	 2.		ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีความชื้นต�่า	 จัดอยู่ในกลุ่มอาหารแห้ง	 จึงสามารถเก็บไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้อง	 และ 

	 สะดวกในการเก็บรักษาสามารถน�าไปละลายน�้าที่อุณหภูมิห้องได้	 โดยเป็นการทดแทนการแช่เยือกแข็ง	 
	 ท�าให้ประหยัดพลังงานและสะดวกในการขนส่ง

	 3.		สามารถละลายน�้าที่อุณหภูมิห้องได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

กลิ่นพีช กลิ่นส้ม กลิ่นทับทิม

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปาริชาต	เข็มทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3305,	08	5066	0191
	 Email	 :	 parichart@arda.or.th
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นวัตกรรมผัดหมี่โคราชกึ่งส�าเร็จรูป

นักวิจัย  
	 รองศาตราจารย์	สุกัญญา	กล่อมจอหอ
	 หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1903000210
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันมีการผลิตหมี่โคราชในระดับอุตสาหกรรม	 โดยมีการใช้เครื่องจักรมาทดแทนการท�าในครัวเรือน	 

เช่นเดยีวกนักบัการผลติเส้นก๋วยเตีย๋ว	 ซึง่เมือ่จะรบัประทานน�าน�า้ปรงุผดักบัเส้นตามค�าแนะน�าบนภาชนะบรรจุ	 
แต่การผดัหมีโ่คราชจะมคีวามยากในการผดัให้เส้นหมีไ่ม่ขาดและได้รสชาติเหมอืนกบัต้นต�ารับ	 เนือ่งจากผู้บริโภค
ไม่มีความช�านาญในการผัด	 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงท�าการพัฒนาหมี่โคราชให้อยู่ในลักษณะ	 “กึ่งส�าเร็จรูป”	 คือ	
เพยีงการน�าเส้นหมีโ่คราชอบแห้งลวกด้วยน�า้ร้อนแล้วน�า้ไปคลุกกบัน�า้ปรุงผัดหมี	่ สามารถรับประทานได้ทันที	 
และยังคงรสชาติของผัดหมี่โคราชท่ีใกล้เคียงกับการผัดปกติ	 จะท�าให้สะดวกต่อการบริโภค	 สะดวกต่อ 

การจ�าหน่าย	และสามารถส่งผลให้การบริโภคและการจ�าหน่ายหมี่โคราชเพิ่มมากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.		ผลิตภัณฑ์หมี่โคราช	“กึ่งส�าเร็จรูป”	สะดวกต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
	 2.		เป็นนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าข้าวไทย	และอุตสาหกรรมการผลิตเส้นหมี่โคราช
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 มณฑิรา
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	สวก.
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3309,	09	7978	6881
	 Email	 :	 montira@arda.or.th
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ผลิตภัณฑ์ต้นแบบช้ินเจลอบแห้งที่มีส่วนผสมของพืชผัก
ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่ม

นักวิจัย  
	 รศ.ดร.ขนิษฐา	ธนานุวงศ์
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000486	ยื่นค�าขอวันที่	6	มีนาคม	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การพัฒนาเม็ดบีดส์ฟักทองเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในนมถั่วเหลือง	 โดยใช้เทคนิค	 spherification	 ที่เกิดจาก 

การขึ้นรูปเจลของอัลจิเนต	 โดยการหยดสารละลายอันมีส่วนประกอบจากฟักทอง	 สตาร์ชดัดแปร	 และ 

โซเดียมอัลจิเนต	 ในสารละลายแคลเซียมแลคเตท	 ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน	 
และไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงเมื่อต้องการผลิตในเชิงพาณิชย์	 อย่างไรก็ตามในการผลิตน�้าเต้าหู้บรรจุขวดนั้น	 
มีการใช้กระบวนการบรรจุร้อน	 ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อสัมผัสของเม็ดบีดส์ฟักทอง	 โดยคาดว่าเกิดจาก
โปรตนีทีม่อียูใ่นน�า้นมถัว่เหลอืง	 ท�าปฏกิริยิากบัแคลเซยีมในวุน้อลัจเินตในขณะทีน่�า้เต้าหูย้งัมอีณุหภมูสิงูอยู ่
ท�าให้เม็ดบีดส์ฟักทองนิ่มลงเป็นอย่างมาก	 ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตเม็ดบีดส์ที่เหมาะสมกับ
กระบวนการผลติ	 และเป็นทีย่อมรบัของผูบ้ริโภคมากขึน้	 โดยอาศยัการขึน้รูปเมด็บดีส์จากไฮโดรคอลลอยด์ผสม	 
เช่น	 สตาร์ชดดัแปร	 carboxymethyl	 cellulose	 (CMC),	 konjac-mannan	 (KM)	 และ	 xanthan	 gum	 (XG)	 
จากนั้นจึงท�าแห้งเม็ดบีดส์เพื่อให้เก็บไว้ได้นานขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	ผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์นี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารหรือเครื่องดื่มได้หลากหลาย 

	 ประเภท	 และให้คุณค่าจากสารอาหาร	 รวมถึงสารที่มีประโยชน์อื่นๆ	 เช่น	 สารต้านออกซิเดชัน	 เป็นต้น	 
	 จากพืชผักอีกด้วย

	 2.	กระบวนการผลิตเม็ดบีดส์ที่พัฒนาขึ้นนี้	 ไม่ซับซ้อน	 และสามารถเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้	 
	 โดยการปรับเปลี่ยนส่วนผสมของชิ้นเจล	โดยไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการผลิต

	 3.	ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีความชื้นต�่า	 จัดอยู่ในกลุ่มอาหารแห้ง	 จึงสามารถเก็บไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้อง	 และ 

	 สะดวกในการเก็บรักษา
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปาริชาต	เข็มทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3305,	08	5066	0191
	 Email	 :	 parichart@arda.or.th
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ผลิตภัณฑ์นมฟังค์ชันนอลของน�้านมโค

นักวิจัย  
	 ดร.ชลัท	ศานติวรางคณา
	 มหาวิทยาลัยมหิดล		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903000099	ยื่นค�าขอวันที่	17	มกราคม	2562
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903000211	ยื่นค�าขอวันที่	29	มกราคม	2562
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002490	ยื่นค�าขอวันที่	26	กันยายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การวจิยันีต้้องการเพิม่มลูค่าแก่น�า้นมโคด้วยการเพิม่คณุค่าเชงิสขุภาพ	 โดยพฒันาผลติภณัฑ์อาหารฟังก์ชนันอล 

ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีส�าคัญ	 โดยใช้การแปรรูปด้วยเอนไซม์และการหมักด้วยจุลินทรีย์เพ่ือเพิ่ม
ประโยชน์ทางสุขภาพแก่น�้านมโค	โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการ	ได้แก่

  น�้านมเป็ปไทด์	:	การย่อยโปรตีนที่ยังอยู่ในน�้านมโค	โดยไม่แยกโปรตีนนมออกมา	เพื่อให้ได้น�้านมเปปไทด์ 
	 ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการท�างานของเอนไซม์เรนินและ	ACE	 โดยทั่วไปการย่อยโปรตีนนม	 เพื่อให้ได้เปปไทด์ที่ 
	 มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

  นมเปรี้ยว	CLA	สูง	:	การเพิ่มปริมาณ	CLA	อาศัยการหมักด้วยจุลินทรีย์	โดยมีการเติมไขมันที่ดีกับสุขภาพ 

	 เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์	 ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะได้นมเปรี้ยวที่มี	 CLA	 สูงแต่ยังคงมีไขมันที่ดีใน 

	 ปริมาณไม่สูงกว่าน�้านมโคปกติ
  โพรไบโอติกโยเกิร์ตกาบาสูง	:	โพรไบโอติกโยเกิร์ตที่มีสารกาบานั้นยังมีการศึกษาน้อยมาก	การวิจัยนี้ 

	 เพิม่สารกาบาโดยวธิกีารเตมิโพรไบโอตกิท่ีผลิตสารกาบา	 ร่วมกบัการเติมหวัเชือ้โยเกร์ิตเพ่ือหมกัน�า้นมโค	 ทั้งนี้ 
	 สารกาบาเป็นกรดอะมิโนที่มีบทบาทส�าคัญในการท�าหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท	 ช่วยรักษาสมดุลในสมอง 
	 ที่ได้รับการกระตุ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	ได้กรรมวิธีการผลิตน�้านมเปปไทด์จากการย่อยน�้านมโคด้วยเอนไซม์
	 2.	ได้กรรมวิธีการผลิตโยเกิร์ตจากหัวเชื้อโยเกิร์ตร่วมกับจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีสารกาบา
	 3.	ได้กรรมวิธีการผลิตนมหมักที่มีกรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก	 (Conjugated	 Linoleic	 Acid	 หรือ	 CLA)	 

	 เป็นส่วนประกอบ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปาริชาต	เข็มทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3305,	08	5066	0191
	 Email	 :	 parichart@arda.or.th
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ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบุก

นักวิจัย  
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชาลีดา	บรมพิชัยชาติกุล
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002841	ยื่นค�าขอวันที่	1	พฤศจิกายน	2562
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002842	ยื่นค�าขอวันที่	1	พฤศจิกายน	2562
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002843	ยื่นค�าขอวันที่	1	พฤศจิกายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันยังไม่มีการจัดท�าแนวทางการใช้ของผงบุก	 (Konjac	 specification)	 ที่เชื่อมโยงกับสมบัติที่ส�าคัญ 

ต่อการน�าไปใช้ในด้านต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม	การแบ่งเกรดผงบุกจะอ้างอิงจากมาตรฐานของสาธารณรัฐ 

ประชาชนจนีเป็นหลกั	 ซึง่ในมาตรฐานไม่มข้ีอแนะน�าเกีย่วกบัความหมาะสมผงบกุไปใช้ในการแปรรูปผลิตภณัฑ์
อาหารที่แตกต่างกันทั้งยังไม่มีการวิจัยที่ชัดเจนกี่ยวกับผลของกรด	ความบริสุทธ์และขนาดอนุภาคของผงบุก 

ไปใช้ส�าหรบัอุตสกรรมอาหารในประเทศ	 โครงการวจิยันีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่จดัท�าแนวทางการใช้ของผงบกุ	 โดย
ศกึษาผลของขนาดอนภุาคของผงบกุ	 ความหนดื	 และเปอร์เซน็ตกโคแมนแนนของผงบกุเกรดต่างๆ	 ต่อสมบัติ
การน�าไปใช้ในด้านการละลายเวลาที่สารละลายบุกได้ความหนึดสูงสุด	 ความหนืดของสารละลายบุก	 และ
ความแข็งแรงของเจล	 เมื่อน�าไปใช้ในรูปแบบของเจลหรือแนวทางการน�าไปใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
จากบกุทีเ่หมาะสม	 โดยผลทีไ่ด้จากการวจิยันี	้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัทีผ่ลิตผงบกุและอตุสาหกรรมอาหาร
ในแง่ของการได้ข้อมูลซึ่งเป็นสมบัติท่ีส�าคัญต่อการน�าผงบุกไปใช้และเป็นแนวทางในการน�าไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	เทคโนโลยีต้นแบบในการผลิตผลิตภัณฑ์จากผงบุกในรูปแบบผลิตภัณฑ์เส้นบุกกึ่งส�าเร็จรูป	 ผลิตภัณฑ ์

	 เจลลี่ซินไบโอติกเพื่อสุขภาพ	และฟิลม์บริโภคได้	ใช้ในการถนอมอาหารและสมุนไพร
	 2.		ผู้ประกอบการสามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้ได้ในระดับ	SME	จนถึงระดับอุตสาหกรรมได้
	 3.	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยโดยมีมาตรฐานและคู่มืออ้างอิงที่ชัดเจน 

	 ของบุกไทย	ไม่ต้องอ้างอิงของต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปาริชาต	เข็มทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3305,	08	5066	0191
	 Email	 :	 parichart@arda.or.th
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ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ดเสริมโพรไบโอติกส์ส�าหรับผู้สูงอายุ

นักวิจัย  
	 ปรมาภรณ์	เกิดทรัพย์
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001750	ยื่นค�าขอวันที่	29	กรกฎาคม	2563

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ผลติภัณฑ์ผกัอดัเมด็เมือ่เสรมิโพรไบโอตกิส์เป็นผลิตภณัฑ์ทีพั่ฒนาขึน้โดยคดัสรรผักทีม่ส่ีวนช่วยลดความเสีย่ง 

ในการเกิดโรคที่ผู้สูงอายุของไทยมักเป็น	 ได้แก่	 มะเร็ง	 ความดันโลหิตสูง	 และไขมันในเลือดสูง	 โดยเลือกผัก 

ที่มีสารประกอบนอลิคท่ีช่วยลดความเสี่ยงของโรคดังกล่าวในปริมาณสูง	 น�ามาผ่านกระบวนการท�าแห้ง 
แบบแช่เยอืกแขง็ทีจ่ะช่วยคงคณุค่าของสารอาหารทีต้่องการไว้ได้เป็นอย่างด	ี น�ามาขึน้รปูเป็นเมด็โดยผสมกบั 

จุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารประกอบฟีนอลิค 

ไปในทางที่ดีได้อีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	ผักอัดเม็ดเสริมโพรไบโอติกส์ที่มีสารประกอบฟินอลิคที่มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคผู้สูงอายุ
	 2.		ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ช่วยลดการตายของโพรไบโอติกส์ระหว่างการตอกเม็ด
	 3.		ผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมการรอดชีวิตของโพรไบโอติกส์ไปจนถึงล�าไส้ใหญ่ในปริมาณสูง

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปาริชาต	เข็มทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3305,	08	5066	0191
	 Email	 :	 parichart@arda.or.th
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ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบและขมิ้นชัน ส�าหรับผู้ที่มี
ภาวะ metabolic syndrome และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง

นักวิจัย  
	 รองศาสตราจารย์	รัชดา	เครสซี่
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001743	ยื่นค�าขอวันที่	29	กรกฎาคม	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กล้วยดิบเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยแป้งทนย่อย	 (resistant	 starch)	 ที่ไม่สามารถถูกย่อยด้วยเอนไซม์และ 

ดูดซึมโดยล�าไส้เล็กของมนุษย์	 ท�าให้เกิดความรู้สึกอิ่มแต่ร่างกายได้รับปริมาณพลังงานในระดับต�่ากว่าปกติ	
จึงมีประโยชน์ในการช่วยควบคุมน�้าหนัก	 นอกจากนี้การที่แป้งทนต่อการย่อยจึงสามารถผ่านเข้าไปจนถึง
ล�าไส้ใหญ่ซ่ึงจะเป็นบริเวณท่ีมีการหมักและย่อยโดยจุลินทรีย์ในล�าไส้ใหญ่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดไขมันสายสั้น	 
และสารอื่นๆ	 มากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 ช่วยการเจริญและปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในล�าไส้ 
(gut	 microbiota)	 ซ่ึงในปัจจบัุนก�าลงัเป็นทีส่นใจของวงการวทิยาศาสตร์เนือ่งจากผลการศกึษาวจิยัจ�านวนมาก 

ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ	 gut	 microbiota	 ดังกล่าว	 ในการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ	 เช่น	 
โรคเบาหวาน	โรคอ้วน	โรคหัวใจ	และโรคมะเร็ง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	ได้กระบวนการเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแป้งกล้วยดิบให้ยังคงคุณสมบัติในการทนย่อย	 แม้จะถูก 

	 ปรุงด้วยความร้อน
	 2.		ได้กระบวนการในการน�าแป้งกล้วยดิบดัดแปรไปพัฒนาเป็นเส้นบะหมี่และเส้นมักกะโรนี
	 3.	ได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยดิบที่ได้รับการทดสอบแล้วว่ายังมีคุณสมบัติในการทนย่อยภายหลัง 

	 การปรุงสุก	ที่สามารถช่วยปรับสมดุล	gut	microbiota	และช่วยลดระดับไขมันในสัตว์ทดลองได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปาริชาต	เข็มทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3305,	08	5066	0191
	 Email	 :	 parichart@arda.or.th
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ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเศษเหลือของหน่อไม้ตัดแต่ง

นักวิจัย  
	 ดร.รวิสรา	รื่นไวย์
	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001742	ยื่นค�าขอวันที่	29	กรกฎาคม	2563
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001745	ยื่นค�าขอวันที่	29	กรกฎาคม	2563
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001748	ยื่นค�าขอวันที่	29	กรกฎาคม	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ประเทศไทยมีการส่งออกกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรชนิดต่างๆ	ไปหลายทวีปทั่วโลก	โดยเฉพาะปริมาณ

การส่งออกผลิตภัณฑ์หน่อไม้กระป๋องแปรรูป	 แต่ปัญหาส�าคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหน่อไม้กระป๋อง
แปรรูป	 คือ	 มีเศษชิ้นของหน่อไม้ตัดแต่งเหลือทิ้งปริมาณสูงกว่าร้อยละ	 80	 ของน�้าหนักหน่อไม้ที่ถูกส่งเข้า
โรงงาน	 ซึ่งยังสามารถบริโภคได้	 งานวิจัยนี้ได้พัฒนากรรมวิธีการผลิตเส้นใยอาหารผงจากหน่อไม้ดังกล่าว 
เพื่อลดปริมาณของเสีย	 ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและได้ผลิตภัณฑ์เส้นใยอาหารผงที่มีทั้งสมบัติทางเคมี	 กายภาพ
และสมบัติเชิงหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ	 การสกัดหลายรูปแบบเพื่อ 

	 ให้ได้เส้นใยอาหารทีไ่ม่ละลายน�า้และละลายน�า้ทีม่คีณุสมบติัแตกต่างกนัเพ่ือให้เหมาะสมต่อการน�าไปใช้งาน
	 2.	เพิ่มมูลค่าของหน่อไม้ที่เหลือจากการตัดแต่งและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
	 3.	สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปาริชาต	เข็มทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3305,	08	5066	0191
	 Email	 :	 parichart@arda.or.th
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มะพร้าวเสวย

นักวิจัย  
	 อาจารย์ปิยะพงษ์	วงค์ขันแก้ว
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พิษณุโลก	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001262	ยื่นค�าขอวันที่	10	มิถุนายน	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 มะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง	 เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ	 จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

ที่ต้องการเก็บรักษามะพร้าวให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานข้ึน	 โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทรายทอง 
ที่จัดตั้งมานานกว่า	20	ปี	และมีการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง 
จากการสนบัสนนุของหน่วยงานภาครฐั	มหาวทิยาลยั	และแหล่งทนุวจิยัต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ส�านกังานพฒันา 
การวจิยัการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 หรอื	 สวก.	 ทีใ่ห้การสนบัสนนุงบประมาณเพือ่ยกระดบักระบวนการผลติ
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีมาตรฐาน	 ปลอดภัย	 ตลอดจนคงคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้บริโภค	
และเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.		ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวยสูตรดั้งเดิมที่มีปริมาณพลังงาน	(แคลอรี่)	ลดลงจากของเดิม
	 2.		เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน	 มะพร้าวเสวยสูตรดั้งเดิม	 สูตรกะทิ	 สูตรชาไทย	 สูตร 

	 เคลือบช็อกโกแลต	และสูตรเคลือบสตรอว์เบอร์รีที่มีปริมาณพลังงานต�่า
	 3.		เพิ่มอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานขึ้น
	 4.		ผลติภณัฑ์มคีณุค่าทางโภชนาการสงู	 โดยมกีรดไขมนัทีจ่�าเป็นต่อร่างกายได้แก่	 โอเมก้า	 3	 โอเมก้า	 6	 และ 

	 โอเมก้า	9
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุษกร	ก้อนทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	หรือ	สวก.				
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3307,	08	6032	6506
	 Email	 :	 bussagorn@arda.or.th
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แหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก

นักวิจัย  
	 ประมวง	ทรายทอง
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001737	ยื่นค�าขอวันที่	29	กรกฎาคม	2563
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001738	ยื่นค�าขอวันที่	29	กรกฎาคม	2563
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003001739	ยื่นค�าขอวันที่	29	กรกฎาคม	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การผลิตแหนมเห็ดโดยอาศัยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติท�าให้การควบคุมคุณภาพคุณค่าทางโภชนาการและ

ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ท�าได้ยาก	 ซึง่สามารถแก้ปัญหาได้โดยการเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติกท่ีคดัแยกได้	
ผลติภณัฑ์สามารถเกบ็รกัษาได้นาน	 มกีลิน่รสทีเ่หมาะสม	 พร้อมการใช้บรรจภุณัฑ์ทีส่ะดวกต่อการบรโิภคและ
ลดปริมาณขยะถุงพลาสติก	 อีกท้ังยังน�าของเหลือในกระบวนการผลิตมาเพ่ิมมูลค่าเพ่ือลดของเหลือทิ้ง
และใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	มีการเสริมกล้าเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด	 ท�าให้ช่วยลดระยะเวลาการหมักและ 

	 ช่วยลดปัญหาเรือ่งกลิน่รสทีไ่ม่พงึประสงค์ในผลติภณัฑ์	 ควบคมุคณุภาพให้มคีวามสม�า่เสมอและปลอดภยั 

	 ต่อผู้บริโภค
	 2.	ไม่มีการใช้สารปรุงแต่งรสในกระบวนการหมัก	 ผลิตภัณฑ์มีปริมาณโซเดียมต�่า	 มีกดอะมิโนจ�าเป็นและมี 

	 สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค
	 3.	น�าของเหลอืในกระบวนการผลติแหนมเหด็	 ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารของสารอาหารและมคีณุค่าทางโภชนาการ 

	 เช่น	 โพแทสเซียม	 แคลเซี่ยม	 น�้าตาลมอสโตส	 มีกรดอะมิโนสูงมาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 เช่น	 
	 น�้าส้มสายชูหมัก	ไซเดอร์	วุ้นสวรรค์	น�้าซุปเห็ด	เป็นต้น

	 4.	ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีง่ายต่อการบริโภค	 สามารถฉีกซองบรรจุภัณฑ์และรับประทานอาหารได้ทันที	 มีข้อมูล 

	 ที่ระบุรายละเอียดทางโภชนาการและรายละเอียดที่ส�าคัญต่อผู้บริโภค

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปาริชาต	เข็มทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3305,	08	5066	0191
	 Email	 :	 parichart@arda.or.th
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อาหารสุขภาพต้านโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด 
และโรคไต จากขิง พุทราจีน และเห็ดหูหนู

นักวิจัย  
	 ศ.ดร.จินตนาภรณ์	วัฒนธร
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903003125	ยื่นค�าขอวันที่	3	ธันวาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ภาวะการท�างานผดิปกตขิองหลอดเลอืดทีเ่กดิขึน้จากโรคอ้วนนัน้มอีบุตักิารณ์สงูขึน้และจดัเป็นปัญหาทีส่�าคญั

น�าไปสูโ่รคไม่ตดิต่อเรือ้รงัทีอ่นัตรายอกีหลายชนดิ	 โดยเฉพาะในภาวะโรคหลอดเลือดสมอง	 ภาวะหวัใจขาดเลอืด	
และโรคไต	 อย่างไรกต็ามประสทิธภิาพการรกัษาภาวะเหล่านีใ้นปัจจบุนัยงัคงจ�ากดั	 ดงันัน้การป้องกนัภาวะเหล่านี้ 
จงึเป็นเรือ่งจ�าเป็น	 ขงิ	 เหด็หหูน	ู และพทุราจีนเป็นสมนุไพรท่ีมชีือ่เสียงในการลดอนมุลูอสิระและลดความอ้วน
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดภาวะดังกล่าว	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งสมมุติฐานว่าต�ารับอาหารสุขภาพจากขิง	 เห็ดหูหนู	
และพุทราจีน	 น่าจะมีศักยภาพในการป้องกันความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับภาวะการท�างานผิดปกติของ 
หลอดเลอืดทีเ่กดิขึน้จากโรคอ้วน	 เพือ่เป็นการทดสอบสมมตุฐิานดงักล่าวในการศกึษานีจ้งึมุง่พฒันาอาหารสขุภาพ 

ต้นแบบ	 จากขงิ	 เหด็หหูน	ู และพทุราจนี	 เพือ่ต้านโรคหลอดเลอืดสมอง	 หวัใจขาดเลอืด	 และโรคไตทีเ่กดิจาก
ภาวะการท�างานผิดปกติของหลอดเลือด	 และทดสอบความปลอดภัยในการบริโภคร่วมกับการศึกษาฤทธิ์ 
ทางเภสัชวิทยาและกลไกการออกฤทธิ์ของอาหารสุขภาพต้นแบบ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ได้ต้นแบบผลติภณัฑ์อาหารสขุภาพต้นแบบจากขงิ	 เหด็หหูน	ูและ	พุทราจีน	ทีส่ามารถต้านโรคหลอดเลือดสมอง	

หัวใจขาดเลือด	และโรคไต
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปาริชาต	เข็มทอง
	 ส�านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)
	 โทรศัพท์	 :	 02	579	7435	ต่อ	3305,	08	5066	0191
	 Email	 :	 parichart@arda.or.th
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ผงผลิตแยม

นักวิจัย  
	 ผศ.บังอร	เหมัง	และคณะ
	 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วิทยาเขตหนองคาย	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000866	ยื่นค�าขอวันที่	23	เมษายน	2563

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 แยม	 ท�าจากผลไม้ชนดิต่างๆ	 เช่น	 ส้ม	 สตรอเบอรี	่ แต่ทีน่ยิมน�ามาท�าแยมมกัเป็นผลไม้ทีม่เีพคตนิค่อนข้างสูง	 

โดยเพคตนิเป็นสารทีจ่ะช่วยให้เนือ้ผลไม้เกดิเป็นเจลหลงัจากทีส่่วนผสมทัง้หมดเยน็ลง	 แบ่งได้เป็น	 2	 ประเภท	
คือ	 เพคตินท่ีมีหมู่เมทิลในโครงสร้างสูงกับเพคตินที่มีหมู่เมทิลในโครงสร้างต�่า	 ซึ่งเพคตินที่มีหมู่เมทิลใน 

โครงสร้างสงูจะเกดิเป็นเจลได้รวดเรว็กว่าเพคตินท่ีมหีมูเ่มทิลต�า่	 การผลิตแยมด้วยการใช้ผลไม้ท่ีมเีพคตินน้อย	
เช่น	 กล้วย	 จะต้องเหนี่ยวน�าให้เพคตินเกิดเจลในสภาวะที่มีน�้าตาลสูง	 แต่จะเป็นข้อจ�ากัดส�าหรับผู้ควบคุม 

น�้าหนัก	 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 ดังนั้นจึงมีการใช้สารอื่นมาเหนี่ยวน�าแทน	 เช่น	 การน�าผงกระดูกปลามาใช้เป็น
ส่วนผสมในการเหนีย่วน�าให้เกดิเจล	 โดยแคลเซียมท่ีอยูใ่นผงกระดูกปลามศีกัยภาพในการเหนีย่วน�าให้เพคตนิ 

เกิดเป็นเจลได้เป็นอย่างดี	 ด้วยข้อดีของผงกระดูกปลาตามข้างต้น	 ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นสูตรผงผลิตแยม 

โดยน�าผงกระดูกปลาไปเป็นส่วนผสมในการท�าแยมผลไม้เพื่อให้สามารถเกิดเจลได้ในสภาวะที่มีน�้าตาลต�่า

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  สามารถเกิดเป็นเจลได้	แม้ว่าจะใช้ผลไม้ชนิดที่มีปริมาณเพคตินต�่า
  เป็นการเพิ่มแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ	ให้กับผลิตภัณฑ์แยม
  แยมตามการผลิตนี้มีปริมาณน�้าตาลต�่ากว่าที่วางขายตามท้องตลาด

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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ไส้กรอกกระเทียมด�า

นักวิจัย  
	 ผศ.ณัฐจรีย์	จิรัคคกุล	และคณะ
	 คณะวิทยาศาตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์	วิทยาเขตหนองคาย		

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000753	ยื่นค�าขอวันที่	9	เมษายน	2563

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ไส้กรอก	 เป็นกรรมวิธีการถนอมอาหารที่ได้รับความนิยม	 ในการผลิตนิยมใช้เกลือไนเตรต	 (KNO

3 
,	 NaNO

3
)	

เพ่ือท�าให้ไส้กรอกเกิดสีและกลิ่นท่ีคงตัว	 และป้องกันไม่ให้ไส้กรอกเน่าเสียจากแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน 

ในการหายใจ	 แต่การบริโภคไนเตรตมากเกินไปจะท�าให้เป็นพิษต่อร่างกาย	 เนื่องจากไนเตรตเมื่อเข้าสู ่
กระแสเลือดจะท�าปฏิกิริยาออกซิไดซ์กับฮีโมโกบินในเม็ดเลือด	 ท�าให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถล�าเลียง
ออกซเิจนได้	 นอกจากนัน้ไนเตรตยงัท�าให้เกดิสารประกอบไนโตรซามนีซ่ึงเป็นสารทีก่่อให้เกดิโรคมะเร็งอกีด้วย
กระเทียมด�ามีเอส-แอลลีซิสเทอีน	 ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง	 นอกจากนี้กระเทียมด�ายังมีฤทธิ์ 
ลดไขมันในเลือด	 ต้านการอักเสบ	 ต้านมะเร็ง	 และปกป้องตับ	 เป็นต้น	 เหมาะส�าหรับน�ามาท�าอาหาร 
เพื่อสุขภาพ	 ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาสูตรไส้กรอกแบบใหม่	 โดยน�ากระเทียมด�ามาเป็นส่วนประกอบ	 เพื่อให้ 
ไส้กรอกมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ	 มีคุณค่าทางโภชนาการ	 รสชาติดี	 เพื่อเป็นทางเลือกส�าหรับผู้บริโภค 

ที่รักสุขภาพ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง	 ผลการวิเคราะห์มีเยื่อใยอาหารสูงและมีสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไส้กรอกตามท้องตลาด

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพโปรติเอสทนร้อน
ที่ได้จากดีเอ็นเอลูกผสม

นักวิจัย  
	 ดร.นุจริน	จงรุจา,	ดวงใจ	สิทธิพล	และ	พิจิตรา	แซ่เล้า
	 ภาควิชาจุลชีววิทยา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1701006238
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพหรือเอนไซม์	 เข้ามามีบทบาทส�าคัญในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ	 ได้แก่	

อุตสาหกรรมอาหาร	 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง	 อุตสาหกรรมซักล้าง	 และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง	 
ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพโปรติเอส	 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพพื้นฐานที่มีความส�าคัญชนิดหนึ่ง	 โดยมีหน้าที่
เร่งปฏิกิริยาการไฮโดรไลซ์โปรตีนในบริเวณพันธะเปปไทด์ของสายโพลีเปปไทด์ให้เป็นสายเปปไทด์ท่ีส้ันลง	
สามารถพบตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพนี้ได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด	 โดยตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพที่ผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์
จะผลติได้ในปรมิาณทีส่งูและมต้ีนทนุต�า่	 ดงันัน้จงึเป็นทีน่ยิมใช้ในอตุสาหกรรมอย่างแพร่หลาย	 ด้วยเหตผุลนี ้
จึงท�าให้ตวัเร่งปฏกิริยิาชวีภาพมยีอดขายสงูถงึร้อยละ	 60	 ของยอดขายตวัเร่งปฏกิริยิาชวีภาพทัง้หมด	 ตวัเร่ง 
ปฏกิริยิาชวีภาพทีไ่ด้มาจากการน�าเข้านัน้มมีลูค่าค่อนข้างสงู	 และกระบวนการการขนส่งตวัเร่งปฏกิริยิาชวีภาพ 

อาจท�าให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ตวัเร่งปฏกิริยิาชวีภาพโปรตเิอสทนร้อนจากเชือ้	 Thermomonospora	 curvarta	 เป็นตวัเร่งปฏกิริยิาชวีภาพ 

ทีไ่ด้จากดเีอน็เอลกูผสมทีซ่ึง่ได้รบัการตดัต่อพนัธกุรรม	 มคีวามสามารถย่อยโปรตนีได้ทีอ่ณุหภมูสิงู	 ทนสภาวะ 

ที่มีเกลือและสารช่วยจับไอออนของโลหะ	 (chelating	 agent)	 โดยยังคงกิจกรรมของตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ
ไว้ได้สงูในสภาวะดงักล่าว	 การประดษิฐ์สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้ในอตุสาหกรรมทีต้่องการย่อยสารประเภท
โปรตีนร่วมกับการใช้อุณหภูมิสูง	 เช่น	 การซักล้าง	 การท�าอาหารสัตว์	 การฟอกหนัง	 เครื่องดื่มและอาหาร	
เป็นต้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.หฤษฎ์	ลีละยุวพันธ์
	 หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 02	470	9626,	06	3459	9924
	 Email	 :	 haris.lee@mail.kmutt.ac.th
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ผลิตภัณฑ์ชีสเทียมจากกากถั่วเหลือง

นักวิจัย  
	 ผศ.สุวรรณา	เดชะรัตนางกูร
	 อาจารย์	ดร.ปิยวรรณ	สิมะไพศาล
	 อาจารย์	ดร.ชิตาพัณณ์	ใบงิ้ว
	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ชีสเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 แต่เนื่องจากชีสเป็น

ผลติภัณฑ์ทีผ่ลติมาจากนม	 ท�าให้ผูบ้รโิภคบางกลุ่มไม่สามารถบริโภคได้	 เนือ่งจากอาการแพ้นม	 หรือมข้ีอจ�ากัด
ในการรับประทาน	 ทางนักวิจัยจึงเล็งเห็นช่องว่างในการตลาดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีสเทียม	 เพื่อจ�าหน่าย
แก่ผู้ที่ต้องการรับประทานชีสท่ีไม่มีส่วนผสมจากน�้านมและผู้ที่แพ้แลคโตส	 ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ 
ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ	 ดังนั้นนักวิจัยจึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีสเทียมที่ผลิตจากกากถั่วเหลือง	 โดยเป็น
กากถั่วเหลืองที่เป็นของเหลือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน�้าเต้าหู้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม	 จากการศึกษาวิจัยพบว่า 
กากถัว่เหลอืงมโีปรตนีสงูถงึประมาณร้อยละ	 47.6	 และกากใย	 (crude	 fiber)	 ประมาณร้อยละ	 6.6	 ซ่ึงจะช่วย 

ส่งเสริมระบบขับถ่ายให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดีขึ้นอีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ผลิตภัณฑ์อุดมไปด้วยโปรตีนและเส้นใยในปริมาณสูง
  มีการปรับแต่งกลิ่นสังเคราะห์เลียนแบบชีสจริง	เมื่อรับประทานจึงไม่มีความแตกต่างไปจากเดิม
  สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้นานถึง	1	เดือน	ที่อุณหภูมิต�่า
  ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสะดวกในการรับประทานอาหาร
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปานลดา	วุฒิรัตน์
	 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 โทรศัพท์	 :	 05	394	8678,	09	514	59555
	 Email	 :	 parnlada@step.cmu.ac.th
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ผลิตภัณฑ์เส้นจากเยื่อเปลือกเสาวรส

นักวิจัย  
	 ผศ.สุวรรณา	เดชะรัตนางกูร
	 อาจารย์	ดร.ปิยวรรณ	สิมะไพศาล
	 อาจารย์	ดร.ชิตาพัณณ์	ใบงิ้ว
	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในปัจจุบัน	 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน�้าผลไม้เสาวรสของประเทศไทยเติบโตและกว้างขวางมากขึ้นในทุกๆ	 ปี	 

โดยกระบวนการแปรรูปเสาวรส	 มักมีส่วนเหลือเป็นเปลือกจ�านวนมากถึงร้อยละ	 50-60	 ของน�้าหนักผล	
ท�าให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น	 ผู้วิจัยจึงเห็นความส�าคัญและหาวิธีการแก้ไขปัญหา
เปลอืกเสาวรสเหลอืทิง้โดยไม่มปีระโยชน์	 นอกจากนีจ้ากการวจิยัพบว่าเยือ่เปลอืกเสาวรสทีม่ส่ีวนประกอบหลัก
คอื	 ใยอาหารเป็นส่วนมาก	 ซึง่มปีระโยชน์ต่อร่างกายในแง่ช่วยให้การขบัถ่ายสะดวก	 ช่วยจบัไขมนัจากอาหาร	 
ลดการดูดซึมพวกน�้าตาล	 ดังนั้นจึงมีผลดีต่อผู้ป่วยเบาหวาน	 และยังพบว่าใยอาหารจากเปลือกเสาวรสนี้มี
ฤทธิต้์านอนมุลูอสิระอกีด้วย	 โดยเฉพาะในเยือ่เปลือกเสาวรสสีม่วงมสีารออกฤทธิอ์ยูใ่นกลุ่ม	 isoflavonoids	 
ซึง่ช่วยลดอาการอกัเสบ	 ทางผูว้จิยัจงึมแีนวคดิในการน�าเยือ่เปลอืกเสาวรสเหลอืทิง้มาผลติเป็นผลติภณัฑ์เส้น	
เพื่อน�าไปใช้ประกอบอาหารต่างๆ	 ซึ่งเหมาะในการน�ามาเป็นส่วนผสมมื้อหลักส�าหรับผู้บริโภคที่ต้องควบคุม
น�้าตาล	และควบคุมน�้าหนักได้อีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแคลลอรี่ต�่าเพียง	20	kcal/100	g
  ไม่มีส่วนผสมของแป้ง
  ส่วนประกอบหลักคือเยื่อเปลือกเสาวรสจึงอุดมไปด้วยไฟเบอร์	 และน�ามาใช้ประโยชน์ในการช่วยควบคุม 

	 น�้าหนัก	ทานแล้วอิ่มท้อง	และช่วยในการขับถ่าย
  มีคุณประโยชน์จากสาร	antioxidant
  อายุการเก็บได้นาน	1	เดือน	เมื่อเก็บไว้ในที่เย็น
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปานลดา	วุฒิรัตน์
	 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 โทรศัพท์	 :	 05	394	8678,	09	5145	9555
	 Email	 :	 parnlada@step.cmu.ac.th
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ผลิตภัณฑ์เส้นโปรตีนจากไข่ขาว

นักวิจัย  
	 ผศ.สุวรรณา	เดชะรัตนางกูร
	 อาจารย์	ดร.ปิยวรรณ	สิมะไพศาล
	 อาจารย์	ดร.ชิตาพัณณ์	ใบงิ้ว
	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ไข่ขาว	 นับเป็นแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์อย่างมาก	 มีกรดอะมิโนจ�าเป็นครบถ้วน	 และมีราคาถูก	 ซึ่งในทาง 

การแพทย์นิยมให้บริโภคโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคไต	 โรคมะเร็ง	 เป็นต้น	 เพื่อให้ร่างกายได้รับ 

โปรตีนเพียงพอที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ	 อย่างไรก็ตามการน�าไข่ขาวมาบริโภคยังไม่มีความหลากหลาย	 
และยงัไม่มผีลติภณัฑ์ทางการค้าให้เลอืกมากนกั	 ทางผูว้จิยัจงึมแีนวคดิในการน�าไข่ขาวมาพฒันาเป็นผลติภณัฑ์
เส้น	 เพื่อให้เกิดทางเลือกใหม่ในการบริโภคไข่ขาวให้มากขึ้น	 โดยผลิตภัณฑ์เส้นไข่ขาว	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากวัตถุดิบธรรมชาติ	 100%	 มีโปรตีนสูง	 พบว่าไม่มีคอเรสเตอรอลและไขมันอิ่มตัว	 ไม่มีส่วนผสมของแป้ง	
และไม่มีการใส่วัตถุกันเสียอีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	100%
  มีโปรตีนสูง	ไม่มีคอเรสเตอรอลและไขมันอิ่มตัว
  ไม่มีส่วนผสมของแป้งและวัตถุกันเสีย
  สามารถเก็บได้	7	วันที่อุณหภูมิ	8	องศาเซลเซียส	(ตู้เย็น)
  สามารถน�าไปประกอบอาหารได้หลากหลาย	ทั้งต้ม	แกง	ผัด	ย�า	ท�าให้สามารถสร้างสรรค์เมนูได้มากมาย
  เหมาะกับผู้ที่ต้องการโปรตีนสูง	ผู้สูงอายุ	ผู้ป่วย	หรือผู้ที่ควบคุมน�้าหนัก
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ปานลดา	วุฒิรัตน์
	 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 โทรศัพท์	 :	 05	394	8678,	09	5145	9555
	 Email	 :	 parnlada@step.cmu.ac.th
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เนื้อเทียมเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวัน

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.อรวัลภ์	อุปถัมภานนท์
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002108	ยื่นค�าขอวันที่	16	สิงหาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เน้ือเทียม	 หรือโปรตีนเกษตร	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันมานาน	 และนิยมบริโภคในช่วง

เทศกาลกินเจ	 หรอือาหารมงัสวริตัซิึง่เป็นอาหารส�าหรบัผูท้ีร่กัสขุภาพ	 นกัวจิยัได้เลง็เหน็ถงึประโยชน์ถัว่ขาว
และแก่นตะวนั	 จงึได้ท�าการพฒันาผลติภณัฑ์เนือ้เทยีมเสรมิแป้งถัว่ขาวและแป้งแก่นตะวนั	 เพือ่ให้เนือ้เทียม
เสรมิแป้งถัว่ขาวและแป้งแก่นตะวนัเป็นทีต้่องการของตลาดอาหารเพือ่สขุภาพ	 เพราะมคีณุสมบตัทิัง้ช่วยลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน	โรคหัวใจ	ความดันโลหิตสูง	และโรคหลอดเลือด	และช่วยให้ระบบขับถ่าย
ท�างานดีขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  เป็นเนื้อเทียมที่มีการเพิ่มคุณค่าทางอาหารจากถั่วขาว	และแก่นตะวัน
  ช่วยในการลดความเสีย่งการเกดิโรคเบาหวาน	 โรคหวัใจ	 ความดันโลหติสูง	 และโรคหลอดเลือด	 และช่วยให้ 

	 ระบบขับถ่ายท�างานดีขึ้น
  เป็นอาหารทางเลือกส�าหรับผู้ที่รักสุขภาพ	และไม่ต้องการทานเนื้อสัตว์
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 มยุรี	จอยเอกา/ฉัตรวดี	สายใยทอง/พัชรี	ซิลวา
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 02	549	4493,	08	3151	6740,	08	8247	2271
	 Email	 :	 mayuree_j@rmutt.ac.th
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เส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วย

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.อรวัลภ์	อุปถัมภานนท์	และคณะ
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002110	ยื่นค�าขอวันที่	16	สิงหาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 พาสต้าเป็นอาหารยอดนิยมท่ีสุดในโลกและเป็นที่นิยมมากกว่าอาหารจ�าพวกข้าวและพิซซ่า	 โดยพบว่า

สาเหตุหลักมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก	 และส่วนหนึ่งมาจากราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นในช่วง	 2-3	 ปี
ที่ผ่านมา	 พาสต้าต้นต�าหรับดั้งเดิมมีการผลิตจากแป้งสาลีดูรัมที่มีการโม่แบบพิเศษ	 เรียกว่า	 แป้งเซโมลินา 
ซึ่งผลงานวิจัยในหลายประเทศได้พยายามศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าที่ปราศจากกลูเตน	 เนื่องจาก 

การบริโภคกลูเตนมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกาย	 และส�าหรับบางคน 

ก็อาจจะท�าให้เกิดภาวะแพ้โปรตีนที่เป็นกลูเตนได้	จากเหตุผลดังกล่าว	ท�าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์พาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วย	เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับผู้ที่แพ้กลูเตน	

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  เป็นพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วย	สามารถบริโภคได้ทุกเพศ	ทุกวัย	รวมถึงผู้ที่มีอาการแพ้กลูเตน
  มีขั้นตอนการท�าที่ไม่ซับซ้อน	กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย	เริ่มผลิตได้ไว
  เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	และยังช่วยลดของเหลือทิ้งทางการเกษตรอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 มยุรี	จอยเอกา/ฉัตรวดี	สายใยทอง/พัชรี	ซิลวา
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 02	549	4493,	08	3151	6740,	08	8247	2271
	 Email	 :	 mayuree_j@rmutt.ac.th
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หยวกกล้วยแช่อิ่มอบแห้ง

นักวิจัย  
	 ชมุค	สร้างศรีวงศ์
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000294	ยื่นค�าขอวันที่	13	กุมภาพันธ์	2563

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การแช่อิ่ม	 คือ	 การถนอมอาหารโดยใช้น�้าตาลปริมาณมาก	 โดยน�าอาหารมาแช่ในน�้าเชื่อม	 และเปลี่ยน 

เพิ่มความเข้มข้นจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วน�ามาท�าแห้ง	 ส่วนหยวกกล้วยแช่อิ่มอบแห้ง	 ผลิตจากหยวกกล้วย	 
ซึ่งในกระบวนการเก็บเกี่ยวเครือกล้วย	 จะต้องโค่นต้นกล้วยทิ้ง	 ซึ่งการวิจัยพบว่ามีสารอาหารหลายชนิด 

ในหยวกกล้วยอาท	ิ น�า้ตาล	 โปรตนี	 ไขมนั	 โพแทสเซยีม	 แมกนเีซยีม	 แคลเซยีม	 โซเดยีม	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การที่มีโซเดียมและโพแทสเซียม	 อีกท้ังยังมีการศึกษาพบว่าหยวกกล้วยมีส่วนช่วยในเรื่องโรคเบาหวาน	 
(Nguyen,	 Novakova,	 Spurna,	 Hričko,	 Phung,	 Viktorova,	 Stranska,	 Hajšlova,	 &	 Ruml,	 2017)	 
และนิ่วในไต	 (Prasobh	 &	 Revikumar,	 2011)	 โดยข้อดีของการน�าหยวกกล้วยมาใช้ประโยชน์ได้จะเป็น 

การช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการทีเ่ดิมต้องโค่นต้นกล้วยทิง้และเสียค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์	 
อีกทั้งเป็นการพัฒนาหยวกกล้วยซึ่งเป็นของเหลือท้ิงท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงให้เป็นอาหารท่ีมปีระโยชน์
ต่อสขุภาพ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ผลิตภัณฑ์หยวกกล้วยแช่อิ่มอบแห้งใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง	และรับประทานง่าย
  กรรมวิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 มยุรี	จอยเอกา/ฉัตรวดี	สายใยทอง/พัชรี	ซิลวา
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 02	549	4493,	08	315	16740,	08	8247	2271
	 Email	 :	 mayuree_j@rmutt.ac.th
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แหนมเห็ดผสมผ้าห้าสีหมักด้วยกล้าเช้ือแบคทีเรียบริสุทธิ์

นักวิจัย  
	 ผศ.นิอร	โฉมศรี	และคณะ
	 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ล�าปาง	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1901007899	ยื่นค�าขอวันที่	19	ธันวาคม	2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เพื่อสร้างคุณค่าทางโภชนาการให้แก่	 แหนมเห็ด	 ที่แตกต่างไปจากเดิมด้วยกรรมวิธีการผลิตใหม่	 เพื่อพัฒนา

คุณภาพของแหนมเห็ด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 แหนมเหด็ผสมผกัห้าสหีมกัด้วยกล้าเชือ้แบคทีเรียบริสุทธิ	์ เป็นการพัฒนาคณุภาพแหนมเหด็	 โดยการน�าเอา 

ผักห้าสีมาผสมในสูตรผสม	แล้วเติมเชื้อจุลีนทรีย์บริสุทธิ์	ท�าให้ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดห้าสีมีกรดแล็กทิกที่สูง

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 อารีวัณย์	อรุณสิทธิ์
	 ส�านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	 โทรศัพท์	 :	 05	3921	444	ต่อ	1120,	08	167	37929
	 Email	 :	 a_asset@rmutl.ac.th
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เม็ดเจลชีวภาพส�าหรับยับยัง้การเจริญของแบคทีเรีย
ก่อโรคทางเดินอาหาร

นักวิจัย  
	 ณัฐวุฒิ	มีศิลป์
	 คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	นครราชสีมา	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1901002957	ยื่นค�าขอวันที่	26	เมษายน	2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 แบคทเีรยีโปรไบโอตกิ	(probiotic	bacteria)	สายพนัธุ	์Streptococcus	thermophilus	และ	Lactobacillus	

bulgaricus	 จดัอยูใ่นกลุม่แบคทเีรยีกรดแลคตกิ	 (lactic	 acid	 bacteria)	 ทีม่คีวามสามารถเปลีย่นน�า้ตาลแลคโตส	
(lactose)	 ในน�้านมชนิดต่างๆ	 เกิดเป็นกรดแลคติก	 (lactic	 acid)	 และสามารถผลิตสารแบคเทอริโอซินที่ 
สามารถยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีก่อโรคทางเดนิอาหาร	 เช่น	 Clostridium	 perfringens,	 Salmonella	 sp.	 
รวมทัง้แบคทเีรยีก่อโรคแกรมบวกและแกรมลบอืน่ๆ	 (ณฐัวฒุ	ิ มศีลิป์	 และคณะ	 2561;	 Sharma	 et	 al.,	 
2014)	 ช่วยลดระดบัของคอเลสเตอรอล	 (cholesterol)	 ฟอสฟอลิพิด	 (phospholipid)	 และไตรกลีเซอไรด์	
(triglyceride)	 ในน�า้เลอืด	 โดยมกีลุม่แบคทเีรยีโปรไบโอตกิบางชนดิในล�าไส้จะช่วยย่อยสลายคอเลสเตอรอล	
และยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลผ่านผนังล�าไส้	 รวมทั้งสามารถสังเคราะห์วิตามินต่างๆ	 เช่น	 วิตามินบี	 1,	
บ	ี2,	บ	ี6,	บ	ี12,	ไบโอตนิ	(biotin,	vitamin	H),	กรดนโิคตนิกิ	(nicotinic	acid)	และ	กรดฟอรกิ	(folic	acid)	
เป็นต้น	 (Sharma	 et	 al.,	 2014)	 โดยแบคทเีรียก่อโรคทางเดินอาหารสามารถปลดปล่อยสารเอนเทอโรทอกซนิ	
(enterotoxin)	ซึ่งเป็นสารพิษจากแบคทีเรีย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การพฒันารปูแบบของแบคทเีรยีโปรไบโอตกิสายพันธุ	์ Streptococcus	 thermophilus	 และ	 Lactobacillus	

bulgaricus	 ให้ถกูห่อหุม้ด้วยวตัถดุบิทีส่ามารถรับประทานได้ให้มลัีกษณะคล้ายไข่มกุซ่ึงเป็นท่ีนยิมในการบริโภค
ในปัจจุบัน	 ช่วยท�าให้แบคทีเรียโปรไบโอติกมีชีวิตรอดและยังคงคุณสมบัติต่างๆ	 เมื่อพบกับสภาวะที่เป็น 

กรดรนุแรงของกระเพาะอาหาร	 รวมทัง้ท�าให้แบคทเีรยีทีเ่ป็นประโยชน์เหล่านีไ้ด้มโีอกาสรอดชวีติและเดนิทาง
ไปยังส่วนของล�าไส้ซึ่งเป็นบริเวณที่แบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารสามารถก่อโรคต่างๆ	 ได้	 สามารถน�ามา 
ประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายประเภท	 โดยทั่วไปไข่มุกผลิตจาก 

แป้งมันส�าปะหลังเป็นหลัก	 เมื่อบริโภคจะได้รับสารประเภทคาร์โบไฮเดรต	 (carbohydrate)	 เป็นหลัก 

เพยีงอย่างเดยีว	 แต่ส�าหรบัการบรโิภคเมด็เจลชวีภาพน้ีจะได้รับสารท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึน	 เช่น	 สารออกฤทธิ์ 
ทางชวีภาพจากแบคทเีรยีโปรไบโอตกิทีม่ปีระสิทธภิาพในการยบัยัง้การเจริญของแบคทเีรียก่อโรค	 กรดอะมโิน
จากนม	 และสารในกลุม่คาร์โบไฮเดรต	 เป็นต้น	 รวมท้ังมลัีกษณะทางกายภาพท่ีสามารถเคีย้วได้เหมอืนไข่มกุ 

ที่ท�าจากแป้งมันส�าปะหลังใช้ในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิชุดา	กล้าเวช
	 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	 โทรศัพท์	 :	 04	423	3000	ต่อ	5101,	06	2165	6415
	 Email	 :	 unisearch.rmuti@gmail.com,	wichudaklawech@gmail.com
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เส้นหมี่โคราชที่มีส่วนผสมของแมลงผง
และกรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่โคราช

นักวิจัย  
	 ดร.เดือนเพ็ญ	วงค์สอน	และ	ดร.น�้าฝน	ไทยวงษ์
	 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	นครราชสีมา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002224	ยื่นค�าขอวันที่	16	สิงหาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เส้นหม่ีโคราช	 ข่ัวหมี่โคราช	 หรือผัดหมี่โคราช	 จัดเป็นอาหารท้องถิ่นประจ�าจังหวัดนครราชสีมา	 เส้นหมี่

โคราชผลิตจากข้าวสารเจ้าที่ผ่านกระบวนการหมัก	 การโม่	 แล้วน�ามารีดเป็นแผ่น	 หั่นเป็นเส้นแล้วน�าไปตาก
แดดหรือผึ่งลมให้แห้งสนิท	มีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับเส้นหมี่โคราชด้วยการเพิ่มโปรตีนจากแมลง
นั้น	จากข้อมูลข้างต้นคณะผู้วิจัยได้คิดค้นและพัฒนาปรับปรุงสูตรของเส้นหมี่โคราช	ซึ่งจัดว่าเป็นอาหารท้อง
ถิ่นประจ�าจังหวัดนครราชสีมา	 ที่มีส่วนผสมของผงแมลงและส่วนผสมท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ได้เส้นหมี่โคราชที่มี
ความเหนียวนุ่ม	 และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนนอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มมูลค่า
ให้กบัเส้นหมีโ่คราชและแมลงกนิได้เพือ่ให้เป็นอกีทางเลือกหนึง่ในการสร้างเสริมรายได้ให้เกษตรกรอกีทางหนึง่

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เส้นหมี่โคราชท่ีอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ดี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนจากแมลง	 เพ่ือแก้ปัญหา 

การขาดแคลนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยการบริโภคโปรตีนจากแมลงทดแทน	 พร้อมทั้งแก้ปัญหาให้กับปัญหา
ราคาแมลงตกต�่า	 พร้อมสร้างทางเลือกให้กับผู้ที่นิยมบริโภคแมลง	 ตลอดจนสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ชอบ
ลักษณะภายนอกของแมลง

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เส้นหมี่โคราชที่มีส่วนผสมของแมลงผง
และกรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่โคราช

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	วิชุดา	กล้าเวช
	 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	 โทรศัพท์	 :	 04	423	3000	ต่อ	5101,	06	2165	6415
	 Email	 :	 unisearch.rmuti@gmail.com,	wichudaklawech@gmail.com



เทคโนโลยีต�อรองราคา

333

ไอศกรีมตะคร้อ

นักวิจัย  
	 ชลันธร	วิชาศิลป
	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสกลนคร		

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	14501

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ตะคร้อ	 Schleicheraoleosa	 เป็นพชืทีม่กีระจายอยูท่างภาคเหนอื	 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	 ภาคตะวนัตก

เฉียงใต้	 ภาคกลาง	 และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย	 ในต่างประเทศสามารถพบได้ที่ประเทศ
อินเดีย	ศรีลังกา	ภูมิภาคอินโดจีน	และอินโดนีเซีย	โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่	มีความสูงของต้นประมาณ	
15-25	เมตร	แตกกิ่งก้านต�่า	 เรือนยอดมีลักษณะเป็นทรงพุ่มแผ่กว้าง	กิ่งก้านมักคดงอ	ล�าต้นเป็นปุ่มปมและ
พูพอนเปลือกล�าต้นเป็นสีน�้าตาลแดงหรือเป็นสีน�้าตาลเทา	 เปลือกแตกเป็นสะเก็ดหนา	 ขยายพันธุ์ด้วยวิธี
การเพาะเมล็ด	โดยสามารถพบได้ตามป่าผลัดใบ	ป่าดิบเขา	และตามป่าเบญจพรรณทั่วไป	ที่ระดับความสูงถึง	
1,200	 เมตร	 ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม	 มีขนาดประมาณ	 2-3	 เซนติเมตร	 ปลายผลเป็นจะงอยแหลม
และแขง็	 เปลอืกผลหนาคล้ายแผ่นหนงั	 ผวิผลเกลีย้งเป็นสเีขยีวอมสนี�า้ตาลหรอืเป็นสนี�า้ตาล	 ภายในผลมเีมลด็	 
1-2	 เมล็ด	 มีเนื้อหุ้มเมล็ดใสสีเหลือง	 ลักษณะฉ�่าน�้า	 และมีรสเปรี้ยว	 ใช้รับประทานได้	 โดยจะออกผล 

ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมซ่ึงจากปัญหามีผลผลิตตะคร้อออกพร้อมกันเป็นจ�านวนมาก 

เพื่อเป็นการถนอมอาหาร	สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตะคร้อ	สร้างช่องทางการตลาด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เพื่อเพิ่มคุณค่าอาหารที่มีในตะคร้อให้แก่ไอศกรีม	สร้างความแปลกใหม่ของไอศกรีม	ส่งผลให้มีการใช้ตะคร้อ

ในการผลิตไอศกรีม
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิชุดา	กล้าเวช
	 สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	 โทรศัพท์	 :	 04	423	3000	ต่อ	5101,	06	2165	6415
	 Email	 :	 unisearch.rmuti@gmail.com,	wichudaklawech@gmail.com
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สูตรผลิตเครื่องดื่มน�้าชาหญ้าหนวดแมวผสมเม็ดบีดขิง

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ศิวัฒ	ไทยอุดม
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903001676	ยื่นค�าขอวันที่	11	มิถุนายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 หญ้าหนวดแมวเป็นสมุนไพรที่มีเกลือโปแตสเซียมเป็นสารออกฤทธิ์ที่ส�าคัญ	 สามารถขับปัสสาวะและ

ขยายหลอดไตให้กว้างขึ้น	 ส่งผลให้นิ่วขนาดเล็กถูกขับออกมาทางปัสสาวะได้	 นอกจากนี้	 หญ้าหนวดแมว 
ยังมีฤทธิ์ท�าให้ปัสสาวะเป็นด่าง	มีผลท�าให้รักษาโรคนิ่วได้ทั้งนิวที่เกิดจากแคลเซียมและนิ่วที่เกิดจากกรดยูริก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 พัฒนาและแปรรูปสมุนไพรไทยจากรูปแบบของสดให้เป็นเครื่องดื่ม	ท�าให้บริโภคได้ง่ายขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุปผาชาติ	กันสา
	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 โทรศัพท์	 :	 04	422	4825,	09	5814	5910
	 Email	 :	 buppha_chat@g.sut.ac.th
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สูตรผลิตเจลลี่จากพืชสมุนไพร

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ศิวัฒ	ไทยอุดม
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903001677	ยื่นค�าขอวันที่	11	มิถุนายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จ�าเป็นต้องให้คีโมหรือรักษาแบบเคมีบ�าบัดมักมีอาการปวดแสบร้อนตามอวัยวะต่างๆ	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะที่เป็นเนื้อเยื่อบาง	 เช่น	 เนื้อเยื่อในช่องปากที่มักจะปรากฏอาการหลุดลอกคล้าย
แผลร้อนในเนื่องมาจากผลของเคมีที่ใช้	 ท�าให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อยลง	 เคี้ยวและกลืนอาหารได้
ล�าบากขึ้นจนมีภาวะเบื่ออาหาร

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลติภัณฑ์สามารถบรรเทาอาการแสบร้อนในช่องปากของผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 ดูน่ารับประทานมากขึน้	 มกีล่ินหอม	

และไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุปผาชาติ	กันสา
	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 โทรศัพท์	 :	 04	422	4825,	09	5814	5910
	 Email	 :	 buppha_chat@g.sut.ac.th
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เทคโนโลยีราคาเดียว

สูตรผลิตผงโรยข้าวผักอีนูนผสมเนื้อปลาช่อนป่นอบแห้ง

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ศิวัฒ	ไทยอุดม
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903001678	ยื่นค�าขอวันที่	11	มิถุนายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ผกัอีนนูเป็นผกัพืน้บ้านทีม่ปีระโยชน์มากมายและยงัมสีรรพคณุทางยาต่อร่างกาย	 โดยช่วยลดอาการท้องเสยี	 

บ�ารุงตับ	 บ�ารุงเลือดหลังคลอด	 ลดไข้	 และช่วยให้เจริญอาหาร	 ดังนั้นหากน�าผักอีนูนมาพัฒนาเป็น 

ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวแบบญี่ปุ่นแทนสาหร่าย	 และมีเนื้อปลาช่อนป่นเป็นส่วนประกอบส�าหรับแหล่งโปรตีน 

จะท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่คล้ายของญี่ปุ่นแต่ใช้วัตถุดิบและรสชาติแบบไทย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์	สะดวกต่อการบริโภคโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุปผาชาติ	กันสา
	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 โทรศัพท์	 :	 04	422	4825,	09	5814	5910
	 Email	 :	 buppha_chat@g.sut.ac.th
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เทคโนโลยีราคาเดียว

สูตรผลิตผักผลไม้แผ่นใยอาหารสูง

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ศิวัฒ	ไทยอุดม
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903001674	ยื่นค�าขอวันที่	11	มิถุนายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 พฤติกรรมการบริโภคของคนในปัจจุบันโดยเฉพาะในเขตเมืองเปลี่ยนแปลงไปมาก	 ผู้คนบริโภคอาหารที่มี 

กากใยน้อยลง	 ส่งผลให้กากอาหารตกค้างอยู่ในล�าไส้ใหญ่และเน่าเปื่อย	 กลายเป็นที่เพาะเชื้อแบคทีเรีย 

ซึ่งสามารถสร้างพิษและส่งผลกระทบต่อร่างกายได้	 จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆ	 เพิ่มขึ้น	 ดังนั้น	
ใยอาหารจึงมีความส�าคัญต่อสุขภาพอย่างมาก	 เนื่องจากสามารถช่วยเรื่องการขับถ่าย	 ลดปริมาณน�้าตาล 

ในเลือดไม่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	ลดคอเลสเตอรอลในเลือดและควบคุมน�้าหนักตัวได้เป็นอย่างดี
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เปลีย่นรปูแบบของผลไม้ให้มลีกัษณะแตกต่างไปจากเดิม	 โดยรบัประทานได้ง่ายขึน้	 พกพาสะดวก	 เหมาะส�าหรบั 

คนที่ไม่ชอบบริโภคผักผลไม้	อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของผลไม้พื้นบ้านของไทยอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุปผาชาติ	กันสา
	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 โทรศัพท์	 :	 04	422	4825,	09	5814	5910
	 Email	 :	 buppha_chat@g.sut.ac.th
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ชุดตรวจวัดฟอมัลดีไฮด์แบบกระดาษ

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ยุภาพร	สมีน้อย
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803001768	ยื่นค�าขอวันที่	13	กรกฎาคม	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การวเิคราะห์ปรมิาณฟอร์มลัดไีฮด์	 (Formaldehyde)	 มหีลายวธิ	ี แต่จ�าเป็นต้องท�าการทดลองในห้องปฏบิตักิาร

และพึง่พาเครือ่งมอืขนาดใหญ่ทีม่รีาคาสงู	 ผูท้ีท่�าการทดลองจะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามช�านาญในเรือ่งปฏบิตักิาร 
และการใช้เครือ่งมอื	 ยิง่ไปกว่านัน้ในการทดลองแต่ละครัง้ต้องมกีารใช้สารตวัอย่างปรมิาณมากในการวเิคราะห์	
ปัญหาดังกล่าวท�าให้เกิดการประดิษฐ์ชุดตรวจวัดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์แบบกระดาษ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ใช้งานได้ง่าย	วเิคราะห์ปรมิาณฟอร์มลัดไีฮด์	(Formaldehyde)	ได้อย่างรวดเรว็	แม่นย�า	และมปีระสทิธภิาพสูง	

ไม่จ�าเป็นต้องใช้เครือ่งมรีาคาสงู	ใช้หลกัการไทเทรต	(Titration)	บนกระดาษ	ซ่ึงสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ศิริพร	ทรัพย์โตทิม
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ส�านักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยบูรพาอ
	 โทรศัพท์	 :	 03	810	2287,	09	0041	1999
	 Email	 :	 siripon.sa@buu.ac.th
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เครื่องดื่มสมูทตี้ส�าหรับผู้สูงอายุ

นักวิจัย  
	 อาจารย์	นพ.กรภัทร	มยุระสาคร
	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	0903001488

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 อาหารเสริมทางการแพทย์	(medical	nutritional	support)	ประกอบด้วย	2	กลุ่มใหญ่ๆ	ได้แก่	อาหารเหลว 

ทีใ่ห้ผ่านทางระบบทางเดนิอาหาร	 (enteral	 nutrition	 หรือ	 EN)	 และสารอาหารทีใ่ห้ผ่านทางหลอดเลือดด�า	 
(parenteral	 nutrition	 หรือ	 PN)	 EN	 ยังแบ่งออกเป็นอีก	 2	 ประเภทใหญ่ๆ	 คือ	 อาหารชนิดปั่นเหลว	 
(blenderized	 diet	 หรอื	 BD)	 และอาหารชนดิสตูรส�าเรจ็	 (complete	 commercial	 formula	 หรอื	 CCF)	
พร้อมใช้	 ซึ่งอาหารทั้ง	 2	 ประเภทนี้สามารถรับประทานผ่านทางปาก	 หรือทางสายยางทางการแพทย์ลงไป
ในระบบทางเดินอาหารโดยตรง	 (tube	 feeding)	 ก็ได้	 นอกจากผู้ป่วยแล้ว	 ผู้สูงอายุ	 เป็นอีกกลุ่มเป้าหมาย 

ทีส่�าคญั	 เนือ่งจากเป็นวยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงของร่างกายโดยเฉพาะระบบการย่อยอาหาร	 เช่น	 การอ่อนแรง 
ของกล้ามเนื้อ	 และเนื้อเยื่อท่ีควบคุมการกลืน	 ร่วมกับการลดลงของความชุ่มชื้นในระบบทางเดินอาหาร	
เป็นต้น	 โดยพบผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืนล�าบาก	 (dysphagia)	 จากความเสื่อมของอวัยวะในร่างกายสูงถึง
ร้อยละ	8-15	ของประชากรปกต	ิและร้อยละ	60	ของประชากรทีม่ภีาวะสมองเส่ือม	ซ่ึงโรคและการเปล่ียนแปลง 
ของร่างกายเหล่านี้สามารถน�าไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วมต่างๆ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องดื่มสมูทตี้ส�าหรับผู้สูงอายุ	 ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น	 มีราคาถูก	 และมีรสชาติ 

ที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทย	 ซึ่งใช้ส่วนประกอบของโปรตีนจากไข่ไก่	 และถั่วเหลือง	 เป็นหลัก	 
โดยก�าหนดให้มีพลังงานต่อปริมาตรอยู่ที่ประมาณ	 1	 กิโลแคลอรีต่อ	 1	 มิลลิลิตร	 และมีความหนืดในระดับ
ของอาหารพุดดิ้ง	 ท่ีลดโอกาสเสี่ยงในการส�าลักเวลาบริโภค	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุที่ได้รับอาหาร 
ไม่เพียงพอเนื่องจากการกลืนล�าบาก	 ซึ่งเครื่องด่ืมสมูทต้ีนี้	 ถูกพัฒนาให้มีรสชาติดี	 สามารถรับประทาน
ทางปากแบบปกติได้	 และยังคงคุณค่าทางโภชนาการตามที่ต้องการได้	 คือมีโปรตีนสูง	 และให้ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตต�่า	 ผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด	4	 สูตร	 ขนาด	180	มิลลิลิตร	 ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสะอาดปลอดภัย	
และมีอายุการเก็บท่ียาวนานขึ้น	 อยู่ในรูปแบบพร้อมรับประทาน	 ไม่ต้องการการจัดเตรียมที่ยุ ่งยาก	 
เหมาะส�าหรับคนที่ต้องการสารอาหารเพิ่มเติมจากอาหารที่ทานตามปกติ	 ช่วยแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
ในผู้สูงอายุ	 และยังใช้เพื่อเสริมภาวะโภชนาการในคนที่ต้องการโปรตีนสูงและต้องการควบคุมระดับน�้าตาล
ในเลือดได้
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 อธิฌา	สร้อยนาค
	 มหาวิทยาลัยมหิดล
	 โทรศัพท์	 :	 02	849	6056,	09	8662	4992
	 Email	 :	 athicha.soi@mahidol.edu
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อาหารเจลโปรไบโอติกที่มีสารอาหารครบถ้วน
จากข้าวกล้องหอมนิลส�าหรับผู้สูงอายุ

นักวิจัย  

	 ผศ.ดร.วรงค์ศิริ	เข็มสวัสดิ์
	 สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1803000229
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว	 โดยน�ามาผลิตเป็นอาหารเจลเสริมโปรไบโอติกเพื่อผู้สูงอายุ	 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

ทีไ่ด้มลีกัษณะเด่นคอื	 มกีารใช้ข้าวซึง่เป็นอาหารหลกัทีคุ่น้เคยของคนไทยมาพฒันาเป็นอาหารแปรรปูทีล่กัษณะ
เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระที่เกี่ยวข้องกับการกลืนอาหารของผู้สูงอายุ	 มีคุณค่า
ทางโภชนาการครบถ้วน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1.	เจลลี่โปรไบโอติกที่มีเป้าหมายหลักที่การได้เจลลี่ที่มีสารอาหารตามความต้องการผู้สูงวัย
	 2.	มีความข้นหนืดที่เหมาะสมส�าหรับการเคี้ยวกลืนของผู้สูงวัย
	 3.	ใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกชนิดต่างๆ	 หลายชนิด	 เช่น	 Lactobacillus	 acidophilus	 และ	 Lactobacillus	 

	 plantarum
	 4.	การพัฒนาเจลที่มีความข้นหนืดเหมาะสมด้วยสารให้ความคงตัวแบบต่างๆ	โดยการทดสอบวัด	Texture	 

	 profile	ด้วย	Texture	analyzer	รวมทั้งการประเมินทางประสาทสัมผัสของผู้สูงอายุ
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 อธิฌา	สร้อยนาค
	 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 โทรศัพท์	 :	 02	849	6056,	09	8662	4992
	 Email	 :	 athicha.soi@mahidol.edu
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เทคโนโลยีราคาเดียว

ตู้นึ่งพลังงานสะอาด

นักวิจัย  
	 อาจารย์สุวัฒน์	พิพิธวณิชธรรม
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1901007711	ยื่นค�าขอวันที่	11	ธันวาคม	2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 วิธีการท�าอาหารด้วยการนึ่ง	 เป็นการอบโดยให้ความร้อนจากไอน�้าร้อนที่ได้จากการต้มเดือดที่แพร่กระจาย

ไปยังส่วนต่างๆ	 ทั่วภายในห้องหรือภาชนะที่ใส่อาหาร	 สิ่งที่ต้องการนึ่ง	 อุปกรณ์การนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 
ที่พบเห็นมีการให้ความร้อนด้วยเตา	 ท่ีใช้เชื้อเพลิงและใช้ไฟฟ้า	 น�้าที่ใช้ต้มมีปริมาณจ�ากัด	 และที่ผนัง 
ภายนอกห้องหรือภาชนะมักมีอุณหภูมิสูงเนื่องจากใช้วัสดุชั้นเดียว	 ท�าให้มีการสูญเสียความร้อนมาก
เป็นสาเหตุให้ต้องใช้พลังงานมากหรือใช้ก�าลังไฟฟ้าสูง	 อุปกรณ์การนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 จึงไม่ช่วยบรรเทา	
วิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 อุปกรณ์การนึ่งที่เหมาะสมในอนาคตจึงควรใช้พลังงานต�่า	 ไม่ก่อมลภาวะ	
และรองรบัการใช้พลงังานสะอาด	 เช่น	 ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม	ประกอบกบัการท่ีเป็นผู้ถือสทิธิ	
เทคโนโลยีผลิตไอน�้าด้วยไฟฟ้าก�าลังต�่า	 ที่อาศัยวิธีการให้ความร้อนในการต้มน�้าจ�านวนน้อยให้กลายเป็น 

ไอน�า้อย่างต่อเนือ่ง	 ไม่จ�ากดัปรมิาณน�า้ทีถ่กูต้ม	 สามารถใช้ก�าลงัไฟฟ้าต�า่รองรบัการใช้ร่วมกบัพลงังานสะอาด	 
เมื่อน�ามาใช้ร่วมกับห้องที่มีฉนวนความร้อน	 ซึ่งลดการสูญเสียความร้อน	 จึงเป็นอุปกรณ์ที่ท�าอาหาร 
โดยการนึ่งที่สามารถใช้ได้กับพลังงานสะอาด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 1)	 ตูน้ึง่พลงังานสะอาดใช้ก�าลงัไฟฟ้าต�า่	 รองรับการใช้ร่วมกบัพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์	 ซ่ึงใช้พ้ืนท่ีรับแสง 

	 เพียง	1.2	ตารางเมตร	และสามารถใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจากลม
	 2)		ตู้นึ่งพลังงานสะอาดใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน	บ�ารุงรักษา	ถอดล้างง่าย	ไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนตามอายุ
	 3)		ระบบการท�างานตู้นึ่งพลังงานสะอาดติดตั้งได้ทุกที่ในอาคาร	ไม่ต้องควบคุมดูแล	และไม่มีวงจรที่ซับซ้อน
	 4)		ตู้นึ่งพลังงานสะอาดห้องความร้อนสามารถสะสมเก็บพลังงานเพื่ออุ่นอาหาร	 รองรับความไม่แน่นอน 

	 ของพลังงานสะอาด
	 5)		ตู้นึ่งพลังงานสะอาดมีต้นทุนที่ต�่า	ประชาชนทั่วไปสามารถจัดหาได้
	 6)		ตู้นึ่งพลังงานสะอาดเป็นอุปกรณ์ส่งเสริมสุขอนามัย
	 7)	 ตู้นึ่งพลังงานสะอาดเป็นอุปกรณ์ช่วยบรรเทาวิกฤตพลังงาน	และสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
	 อาจารย์สุวัฒน์	พิพิธวณิชธรรม
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 โทรศัพท์	 :	 02	997	2222	ต่อ	3257,	3258,	08	9143	4728
	 Email	 :	 suwatpipitwanichtham@gmail.com
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การผลิตน�้าส้มสายชูหมักจากข้าวปลอดภัย

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ยุวรัตน์	พจน์พิศุทธิพงศ์
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 น�า้ส้มสายชมู	ี 3	 ประเภท	 คอื	 น�า้ส้มสายชหูมกั	 น�า้ส้มสายชกูลัน่	 และน�า้ส้มสายชเูทยีม	 โดยน�า้ส้มสายชหูมัก 

เป็นน�้าส้มที่มีรสชาติดี	 มีกลิ่นหอมจากสารบางชนิดที่เกิดจากกระบวนการหมัก	 มีสี	 และสารออกฤทธิ์ทาง 
ชีวภาพ	 (Bioactive	 compound)	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามวัตถุดิบ	 เช่น	 แกมม่า-โอไรซานอล	 
เบต้าแคโรทนี	 ไลโคพนี	 วติามนิซ	ี วติามนิอ	ี สารในกลุ่มสารประกอบฟีนอล	 แอนโทไซยานนิ	 และฟลาโวนอยด์	 
เป็นต้น	 การน�าข้าวปลอดสารพิษมาผลิตน�้าส้มสายชูเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าว	 ช่วยส่งเสริม
การเพาะปลูกให้มากข้ึน	 หรือแก้ปัญหาราคาในช่วงการขาดเสถียรภาพจากการแข่งขันในตลาดข้าว	 และ 

ยังได้ผลิตภัณฑ์น�้าส้มสายชูหมักที่ดีต่อสุขภาพ	 ซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อการส่งออก	 น�ามาซึ่งรายได้
เข้าประเทศ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 น�า้ส้มสายชหูมกัจากข้าวไรซ์เบอรีป่ลอดภยัท่ีได้จากการทดลองนีเ้ป็นน�า้ส้มสายชอูนิทรีย์	 (organic	 vinegar)	 

มีความแตกต่างจากน�้าส้มสายชูหมักในท้องตลาด	 เนื่องจากตรวจพบวิตามินบีหนึ่ง	 บีสอง	 และสังกะสี	 
0.03,	0.05	และ	0.11	มิลลิกรัมต่อ	100	มิลลิลิตร	รวมถึงพบสารต้านอนุมูลอิสระ	 (DPPH)	26.67	mgAA	 
โดยวติามนิบหีนึง่จ�าเป็นต่อการท�างานของสมอง	 ระบบประสาท	 ป้องกนัโรคเหนบ็ชา	 วติามนิบสีอง	 ลดอาการ
มมุปากเป่ือยหรอืปากนกกระจอก	 (angular	 stomatitis)	 ตามองไม่ชดั	 คนัตา	 มองแสงจ้าไม่ได้	 ถ้าขาดมาก 

เป็นต้อกระจก	 สังกะสี	 ช่วยสังเคราะห์โปรตีน	 สร้างคอลลาเจน	 ป้องกันผมร่วง	 กระตุ้นรากผม	 สารต้าน 

อนุมูลอิสระ	 (DPPH)	 ลดอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน	 (arterosclerosis)	 การเกิดโรคมะเร็ง	 
(cancer)	 ท�าให้ผิวหนังเกิดรอยเหี่ยวย่น	 (wrinkle)	 และเกิดเป็นจุดสี	 (lipofuscin	 spot)	 น�้าส้ม 

สายชูหมักอื่นๆ	ที่พบในท้องตลาดส่วนใหญ่ผลผลิตจากผลไม้	จึงมีพบแต่ปริมาณวิตามินซี
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ธนากร	บุญกล�่า
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 โทรศัพท์	 :	 02	244	5280-4,	08	5216	9190
	 Email	 :	 tanakorn.b@ku.th,	bnekkham@gmail.com
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สารต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ไลโคปีนเบต้ากลูแคน
คอมเพล็กซ์ที่มีความคงทนและเพิ่มการละลายน�้า

นักวิจัย  
	 ดร.วีรชน	ภูหินกอง
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 สารไลโคปีนตามธรรมชาติมีความเข้มข้นต�่า	 ไม่ละลายน�้า	 และเสื่อมประสิทธิภาพได้ง่าย	 การสกัดท�าได้ยาก 

จงึท�าให้มรีาคาสงู	 ซึง่เป็นข้อจ�ากดัในการน�าไปใช้ในผลติภณัฑ์เสรมิอาหารและเครือ่งส�าอางต่างๆ	 การปรบัปรงุ
สมบัติของไลโคปีนให้มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม	 ออกซิเจน	 แสง	 สภาวะแวดล้อมในกระเพาะอาหาร	
และความสามารถในการละลายน�้า	โดยเฉพาะการปรับปรุงเชิงโมเลกุลด้วยเบต้ากลูแคน	จึงเป็นปัจจัยส�าคัญ
ในการน�าไปใช้ประโยชน์	 รวมทัง้มผีลต่อสมบตักิารดดูซมึสารชวีปรมิาณออกฤทธิไ์ลโคปีนดขีึน้	 สามารถตัง้สูตร
หรอืตัง้ต�ารบัได้ง่ายและหลากหลายขึน้กว่าธรรมชาตหิรอืการใช้เทคโนโลยอีนภุาคกกัเกบ็ทัว่ไป	 ซึง่เบต้ากลแูคน
เป็นน�า้ตาลโพลแิซคคาไรด์มฤีทธิต้์านอนมุลูอสิระ	 กระตุน้ภมูคิุม้กนั	 ต้านอกัเสบ	 มะเรง็	 การเกดิเซลล์เนือ้งอก	 
ที่ใช้ในอาหารฟังก์ชัน	ยา	และเครื่องส�าอาง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ไลโคปีนเบต้ากลูแคนคอมเพล็กซ์จากฟักข้าว	 เป็นการปรับปรุงสมบัติการละลายน�้าและความคงทนของสาร

ไลโคปีนให้มีความคงทนต่อแสงและออกซิเจนด้วยเบต้ากลูแคน	 จากการเกิดเป็นสารเชิงประกอบของสาร 
ไลโคปีนเบต้ากลูแคนจะช่วยเสริมประสิทธิภาพ	 เพิ่มความคงทนของไลโคปีนต่อสภาวะในกระเพาะอาหาร	
เสริมสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ	 และยังคงความสามารถในการออกฤทธิ์ที่หลากหลายครอบคลุมของทั้งสาร
ไลโคปีนและสารเบต้ากลแูคนไว้ด้วยกนั	 อีกทัง้ยงัมปีรมิาณสารชวีปรมิาณออกฤทธิส์งูกว่าการบรโิภคสารทัง้สอง
ตามธรรมชาตทิีม่ตีามท้องตลาด	 จงึเหมาะส�าหรับน�าไปประยกุต์ใช้ในสูตรหรือต�ารับต่างๆ	 เช่น	 อาหารเสรมิ	 
อาหารฟังก์ชัน	 อาหารสุขภาพ	 หรือเครื่องส�าอาง	 ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้สารไลโคปีนหรือสาร 
เบต้ากลแูคนทัว่ไป	 ท�าให้สามารถตัง้สตูรหรือต้ังต�ารับได้ง่าย	 มคีวามหลากหลายมากข้ึนโดยไม่ต้องใช้สารเคมี
หรือตัวท�าละลายอินทรีย์	 แอลกอฮอล์	 หรือน�้ามันต่างๆ	 ในการละลาย	 นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีอายุ 
การเก็บรักษาที่ยาวนานมากขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ธนากร	บุญกล�่า
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 โทรศัพท์	 :	 02	244	5280-4,	08	5216	9190
	 Email	 :	 tanakorn.b@ku.th,	bnekkham@gmail.com
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กรรมวิธีการปรับสภาพเนื้อรังนกเพื่อป้องกันการละลายหลังผ่าน
กระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อนร่วมกับการใช้แรงดันสูง

นักวิจัย  
	 ศ.ดร.สุทธวัฒน์	เบญจกุล
	 กษิเดช	ฉันทกุล
	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000536	ยื่นค�าขอวันที่	18	ตุลาคม	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ผู้ประดษิฐ์จงึได้คดิค้นกรรมวธิกีารปรบัสภาพเนือ้รงันก	 เพือ่แก้ปัญหาการละลายหลงัผ่านกระบวนการฆ่าเช้ือ

ด้วยความร้อนและแรงดนัสงูขึน้	 ซึง่วธินีีจ้ะท�าให้เนือ้รงันกมคีวามสามารถในการทนต่ออณุหภมูแิละความดนั 

ที่สูงระหว่างการฆ่าเชื้อได้ดี	 อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อรังนก	 อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใน
การด�าเนินธุรกิจได้มากขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การประดิษฐ์นี้ได้เสนอกรรมวิธีการปรับสภาพเนื้อรังนกเพ่ือป้องกันการละลายหลังผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ 

ด้วยความร้อนร่วมกบัการใช้แรงดนัสงู	 ตามการประดษิฐ์นี	้ ประกอบด้วยขัน้ตอนดงันี	้ น�าเนือ้รงันกมาร่อนผ่าน
ตะแกรง	 จากนั้นน�ามาเติมสารละลายก่อเจล	 แล้วน�าไปสะเด็ดน�้า	 จากนั้นเติมสารละลายเกลือไดวาเลนต ์

แล้วกรอง	 แล้วน�าไปท�าแห้งจนได้ผลิตภัณฑ์เนื้อรังนกแห้งที่ผ่านกระบวนการปรับสภาพที่สามารถทนต่อ
กระบวนการฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนร่วมกบัการใช้แรงดนัสงูซึง่มคีวามชืน้ไม่เกนิเกณฑ์มาตรฐาน	(ไม่เกนิร้อยละ	15)

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ณภัค	พันธุ์ช่างทอง
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
	 โทรศัพท์	 :	 07	485	9514	ต่อ	1402,	08	0269	2262
	 Email	 :	 napak.jp@gmail.com



เทคโนโลยีต�อรองราคา

347

กระบวนการสกัดน�้ามันจากหัวกุ้ง
ที่ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง

นักวิจัย  
	 ศ.ดร.สุทธวัฒน์	เบญจกุล
	 SAQIB	GULZAR
	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002454	ยื่นค�าขอวันที่	20	กันยายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 น�าหัวกุ้งซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปกุ้งมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการสกัดน�้ามันกุ้ง	 เพื่อลดค่าใช้จ่าย

ในการก�าจัด	ตลอดจนลดมลภาวะจากการก�าจัดที่ไม่เหมาะสม	ท�าให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 กรรมวธีิการสกดัน�า้มนัจากหวักุง้	 ประกอบด้วย	 ขัน้ตอนการลดขนาดของหวักุง้และเตมิสารต้านออกซเิดชัน	

ขัน้ตอนการให้ความร้อนกบัหวักุง้โดยใช้ตูไ้มโครเวฟชนดิสญุญากาศ	 ขัน้ตอนการสกดัน�า้มนัโดยใช้ตวัท�าละลาย
ผสมร่วมกบัอลัตราซาวด์	 ท�าให้สามารถลดปัญหาการเส่ือมเสียของน�า้มนัอนัมสีาเหตุจากปฏกิริิยาออกซิเดชนั
และไฮโดรไลซิส	ตลอดจนได้ผลผลิตน�้ามันเพิ่มจากวิธีการสกัดแบบดั้งเดิม

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ณภัค	พันธุ์ช่างทอง
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
	 โทรศัพท์	 :	 07	485	9514	ต่อ	1402,	08	0269	2262
	 Email	 :	 napak.jp@gmail.com
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สูตรการเตรียมอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากแป้ง
กล้วยน�้าว้าดิบและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์	แก้วมณี	และคณะ
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ผลิตอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากแป้งกล้วยน�้าว้าดิบเพ่ือเพิ่มมูลค่าให้กับแป้งกล้วยน�้าว้าดิบ	 เพ่ิมความ 

หลากหลายของผลติภณัฑ์ทีแ่ปรรปูมาจากแป้งกล้วยน�า้ว้าดิบ	 และเพ่ิมทางเลือกให้กบัผู้บริโภคอาหารขบเคีย้ว 
ชนิดแท่งที่รักสุขภาพ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 สูตรการเตรียมอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากแป้งกล้วยน�้าว้าดิบ	 ประกอบด้วยกล้วยน�้าว้าดิบ	 น�้าสะอาด	

น�้าตาลและเกลือ	 เป็นองค์ประกอบหลัก	 น�ามาผ่านกรรมวิธีดังนี้	 การเตรียมสารละลายแป้งกล้วยน�้าว้า	 
การท�าแห้งด้วยวธิกีารท�าแห้งแบบลกูกลิง้	 การข้ึนรูปอาหารขบเคีย้วชนดิแท่ง	 จนได้ผลิตภณัฑ์อาหารขบเคีย้ว
ชนิดแท่ง	 ที่มีลักษณะเป็นแท่งสีน�้าตาลตามธรรมชาติของวัตถุดิบหลักและมีความกรอบตลอดทั้งแท่ง	 
เป็นผลติภัณฑ์ทีป่ราศจากกลเูตนและไขมนัเนือ่งจากใช้แป้งกล้วยน�า้ว้าดบิ	 100%	 ไม่มส่ีวนผสมของแป้งสาลี	
และองค์ประกอบประเภทไขมันในสูตรการผลิต	 และมีปริมาณแคลอรีเพียง	 60	 กิโลแคลอรีต่อการบริโภค
ผลิตภัณฑ์	1	แท่ง

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ณภัค	พันธุ์ช่างทอง
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
	 โทรศัพท์	 :	 07	485	9514	ต่อ	1402,	08	0269	2262
	 Email	 :	 napak.jp@gmail.com
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ออฟติบอท (Optibot)

	Optibot	 (ออฟตบิอท)	 เป็น	 Software	 ทีน่�าหลกัการค�านวณทางวศิวกรรมหรอื	 Algorithm	 มาสร้างเป็นโปรแกรม
ค�านวณการจัดเรียงกล่องสินค้าใส่ตู ้คอนเทนเนอร์	 เพ่ือให้เกิดพ้ืนท่ีเหลือว่างน้อยท่ีสุดและน�ากล่องบรรจุ
ตู้คอนเทนเนอร์ให้ได้มากที่สุด	 โดยโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนได้ใช้อัลกอริทึมท่ีมีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพ 

มาใช้ในการก�าหนดต�าแหน่งของกล่องสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อพัฒนา	 Software	ที่ช่วยในการตัดสินใจ	 
(Decision	 making	 Tools)	 โดยมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเรียงกล่องสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ให ้

เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย	5%	หรือปรับปรุงกระบวนการจัดเรียงสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ให้เหมาะสม

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement) 
	 Optibot	 เป็น	 Software	 ทีใ่ช้วธิกีาร	 genetic	 programming	 algorithm	 ซึง่เป็นอลักอรทิมึแบบ	 Artificial	 

Intelligence	 (AI)	 หรือ	 ปัญญาประดิษฐ์	 ประเภทหนึ่งที่มีความสามารถในการค�านวณและแสดงผลแบบ	 
3	 มิติ	 อีกท้ังยังเป็นงานวิจัยท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง	 ซ่ึงเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่มี 
ผูพ้ฒันาโปรแกรมรายใดน�ามาใช้	ท�าให้งานวจิยัได้รบัความสนใจเป็นอย่างมากจากทัง้ผูป้ระกอบการและนกัวิจยั

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
	 Optibot	 เป็น	 Software	 user	 interface	 ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับโรงงานหรืออุตสาหกรรมจริง	 โดยที่มี 

รายละเอียดของ	Software	ดังภาพ

ผลงานเด่น พันธมิตร

การประยุกต์ใช้งาน
	 Optibot	เป็น	Software	user	interface	ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับโรงงานหรืออุตสาหกรรมจริง	ดังนี้
  กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือด้วยระบบ	Container
  กลุ่มขนส่งทางบกที่ใช้ตู้ลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
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กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
  กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือด้วยระบบ	Container
  กลุ่มขนส่งทางบกที่ใช้ตู้ลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	(Logistics)

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
  นักลงทุนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	(Logistics)
  นักลงทุนที่เกี่ยวกับการพัฒนา	Software

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
	 ก�าลังด�าเนินการขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 อยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้	Software

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.อรรถพล	สมุทคุปติ์	
	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 โทรศัพท์		 :	 08	9430	7277		
	 Email	 :	 uttapol@eng.cmu.ac.th
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
	 สุริยะ	พงษ์หมู	
	 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 โทรศัพท์		 :	 09	1851	2382	
	 Email	 :		datatypecmu@gmail.com
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นักวิจัย  
	 ดร.นพดล	นันทวงศ์	และคณะ
	 ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต	ิส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
 สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1001000190	ยื่นค�าขอวันที่	5	กุมภาพันธ์	2553
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1201001692	ยื่นค�าขอวันที่	12	เมษายน	2555
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1201002682	ยื่นค�าขอวันที่	7	มิถุนายน	2555
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1301005400	ยื่นค�าขอวันที่	26	กันยายน	2556
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1301005227	ยื่นค�าขอวันที่	19	กันยายน	2556
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1501003965	ยื่นค�าขอวันที่	10	กรกฎาคม	2558
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1501003964	ยื่นค�าขอวันที่	10	กรกฎาคม	2558
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1503001194	ยื่นค�าขอวันที่	7	สิงหาคม	2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การตรวจวดัเอกลกัษณ์ของสารเคมด้ีวยเทคนคิ	Raman	Spectroscopy	นยิมน�าเอามาใช้เป็นเทคนคิมาตรฐานใน

การตรวจระบอุงค์ประกอบและเอกลกัษณ์ทางเคมทีัง้ภายในห้องปฏบิตักิารและการพกพาส�าหรบัตรวจในภาคสนาม	
อย่างไรกต็ามการตรวจวดัสญัญาณรามานมข้ีอจ�ากดัส�าหรบัการวดัสารทีม่ปีรมิาณหรอืความเข้มข้นน้อยมากๆ	
NECTEC	 SERS	 Chips	 ชิปขยายสัญญาณรามาน	 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดเอกลักษณ์ของ 
สารเคมีด้วยเทคนิค	Raman	Spectroscopy	 ให้สามารถวัดสัญญาณของสารชีวโมเลกุลในปริมาณน้อย
ระดับ	trace	concentration

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ชปิขยายสญัญาณรามาน	 NECTEC	 SERS	 Chips	 ด�าเนนิการวจิยัและพฒันาขึน้ด้วยเทคนคิการเคลอืบฟิล์ม 

ขัน้สงู	 โดยพฒันาฟิล์มบางโครงสร้างนาโนของโลหะเงนิทีม่คีณุลกัษณะเฉพาะตวัสามารถขยายสญัญาณรามาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีค่าอัตราการขยายสัญญาณสูงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มีขายใน 

ท้องตลาดกว่า	 100	 เท่า	 ในขณะที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต�่ากว่า	 พื้นผิวขยายสัญญาณประกอบด้วยชิปใน 

บรรจุภัณฑ์พร้อมใช้งาน	 สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการตรวจวัดสารตัวอย่างที่มีความเจือจางมากในระดับ	
trace	concentration	ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเทคนิคการตรวจวัดสัญญาณรามานแบบปกติ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ	ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง	(OTL)
	 Email	 :	 otl@nectec.or.th

ชิปขยายสัญญาณรามาน NECTEC SERS Chips
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แพลตฟอร์มบริการระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลาง
ของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO)

นักวิจัย  
	 ศวิต	กาสุริยะ	และ	ดร.กริช	นาสิงห์ขันธ์
	 ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต	ิส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ประเทศไทยมวีารสารทางวชิาการอยูจ่�านวนมากกว่า	 900	 วารสาร	 ซ่ึงการมเีวบ็ไซต์ท่ีได้มาตรฐาน	 เป็นเง่ือนไข 

ส�าคญัทีว่ารสารจะได้รบัการยอมรบัทัง้ในระดบัประเทศ	 ภมูภิาค	 และระดบันานาชาต	ิ ขณะทีท่มีบรรณาธกิาร 
ของวารสารต่างๆ	 ขาดความเชีย่วชาญด้านคอมพิวเตอร์	 เป็นสาเหตุให้วารสารจ�านวนมากไม่มเีวบ็ไซต์ของตัวเอง	 
หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์สากล	 การมีเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานสากลจึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการยกระดับ 

วารสารวิชาการของไทยให้เข้าสู่ระดับนานาชาติเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศอีกทางหนึ่ง	
	 ระบบ	 ThaiJO	 เป็นแพลตฟอร์มบริการระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย	 

(www.tci-thaijo.org)	 และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์	 (E-Journal)	 
โดยใช้	 platform	 ของระบบ	 Open	 Journal	 System	 (OJS)	 ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 

คอมพวิเตอร์แห่งชาต	ิ (ศอ.)	 ได้น�ามาพฒันาเพ่ิมฟังก์ชนัการให้สามารถประยกุต์ใช้งานกบัระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลวารสารออนไลน์	(Thai	Journals	Online	version	2.0:	ThaiJo	2.0)	ในสเกลระดับประเทศ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ThaiJo	 เป็นแพลตฟอร์มบริการระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย	 ปัจจุบันมี 

วารสารวิชาการใช้งานระบบอยู่ทั้งสิ้น	 799	 วารสาร	 (ข้อมูล	 ณ	 วันที่	 6	 กรกฏาคม	 2563)	 มีวารสาร	 
(issue)	 มากกว่า	 14,000	 ฉบับ	 และกว่า	 150,000	 บทความ	 รองรับผู้แต่งกว่า	 300,000	 คน	 โดยถือเป็น 

ส่วนส�าคัญในการจัดเก็บองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ของนักวิจัยไทย	 ช่วยให้ทีมบรรณาธิการวารสาร
มุ่งเน้นที่คุณภาพในกระบวนการทางด้านวารสารโดยไม่ต้องมีภาระทางด้านระบบไอที

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.กริช	นาสิงห์ขันธุ์
	 NECTEC/TSS/LTSS
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	6900	ต่อ	2432
	 Email	 :	 krich.nasingkun@nectec.or.th
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แพลตฟอร์มบริการ เอไอ (AI Service Platform)

นักวิจัย  
	 ศรินทร์	วัชรบุศราค�า,	ดร.กริช	นาสิงห์ขันธ์	และ	ศวิต	กาสุริยะ
	 ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต	ิ	ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 AI	 for	 Thai	 (www.aiforthai.in.th)	 เป็นแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย	 ท่ีริเริม่

โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (เนคเทค)	 ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ	 ยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทย 

ทั้งระบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	 (Nation	 Infrastructure)	 เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนของการเข้าถึง
เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ของนักพฒันาในทกุระดบั	 โดยเปิดให้บรกิารเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ในหมวดหมู่
ของ	Language	 (ภาษา),	Vision	 (การวเิคราะห์ภาพ)	และ	Conversation	 (การวเิคราะห์เสยีงและแชตบอท)	
โดยครอบคลุมบริการต่างๆ	 22	 บริการ	 จุดเด่นของบริการคือ	 การเข้าใจบริบทของไทย	 เช่น	 ภาษาไทย 

ทั้งในลักษณะของข้อความ	 (การประมวลผลเพื่อเข้าใจข้อความ),	 รูปภาพ	 (อาหาร,	 สถานที่,	 รูปภาพ 

ตวัอกัษรไทย),	 เสยีง	 (การแปลงเสยีงพดูภาษาไทยเป็นข้อความ,	 การแปลงข้อความภาษาไทยเป็นเสียงพดู)	 
ซึ่งบริการต่างๆ	 เป็นงานวิจัยท่ีเนคเทคมีความเชี่ยวชาญ	 ด�าเนินการมากว่ายี่สิบปี	 และในเฟสปัจจุบัน 

ได้มีบริการจากหน่วยงานภายนอก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 AI	 for	 Thai	 เป็นแพลตฟอร์มริการ	 หรือ	 service	 platform	 ซ่ึงได้เปิดบริการมานานกว่า	 1	 ปี	 และ 

มีการเรียกใช้งานจากคนภายนอก	 เฉลี่ยเดือนละ	 1,000,000	 ครั้ง	 และยังเปิดบริการใหม่ๆ	 ทุกๆ	 6	 เดือน	 
และมีแผนขยายเครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานเพิ่มขึ้น	เพื่อให้รองรับความต้องการของผู้ใช้ได้ครอบคลุมมากขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ศรินทร์	วัชรบุศราค�า
	 NECTEC/AINRG/IPU
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	6900	ต่อ	2246
	 Email	 :	 sarin.wat@nectec.or.th
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แพลตฟอร์มส�าหรับการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ 
(Big Stream)

นักวิจัย  
	 ดร.นัยนา	สหเวชชภัณฑ์
	 ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ	ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 Big	 Stream	 คือ	 แพลตฟอร์มส�าหรับการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์	 ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ส�าหรับงานข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data)	ที่มาจากแหล่งข้อมูลใดๆ	รวมถึงข้อมูลจาก	Open	Data	
และเครือข่าย	Internet	of	Things	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  รวบรวมข้อมลูอย่างต่อเนือ่งจากแหล่งข้อมลูใดๆ	 ผ่านทาง	 APIs	 ตลอดจนอปุกรณ์ตรวจวดัข้อมลูผ่านทาง	 

	 Internet	of	Things	(IoT)
  ประมวลผลข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	บนพื้นฐานของสคริปต์ที่เขียนขึ้นเอง
  จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องตามล�าดับการเข้ามาของข้อมูล	พร้อม	Metadata	ที่ก�าหนดได้เอง
  ค้นคืนข้อมูลบนพื้นฐานของล�าดับข้อมูลเวลาของข้อมูลตลอดจนการค้นคืนข้อมูลตาม	Metadata
  แจ้งเตือนผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์บนพื้นฐานของสคริปต์ที่เขียนขึ้นเอง
  ก�าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากร	 (ได้แก่	 Jobs	และ	Storages)	บนพื้นฐานของ	ACL	 (Access	 

	 Control	 List)	 และ	 VO	 (Virtual	 Organization)	 ส�าหรับการเขียน	 (Write)	 การอ่าน	 (Read)	 และ 

	 การแสดงรายการทรัพยากร
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.นัยนา	สหเวชชภัณฑ์
	 ทีมวิจัยการจ�าลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล	(DSS)	
	 กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์	(DSARG)	
	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	6900	ต่อ	2279
	 Email	 :	 naiyana.sahavechaphan@nectec.or.th
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นักวิจัย  
	 ดร.คทา	จารุวงศ์รังสี
	 ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ	ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801005900	ยื่นค�าขอวันที่	26	กันยายน	2561
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1701005321	ยื่นค�าขอวันที่	15	กันยายน	2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในแต่ละปี	ประเทศไทยมผีูเ้สยีชีวติจากการสดูดมแก๊สอนัตรายอยูเ่สมอ	ดังเช่นการเสยีชวีติจากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์	

(H2S)	 หรอื	 แก๊สไข่เน่า	 โดยคนส่วนใหญ่เมือ่ได้กลิน่แก๊สไข่เน่า	 ในช่วงแรกจะรูส้กึเหมน็แล้วสกัพกักเ็กดิการชนิกลิน่
และท�างานต่อไป	 แต่ทราบหรอืไม่ว่า	 คณุสามารถเสยีชวีติจากการสดูดมแก๊สไข่เน่าทีค่วามเข้มข้น	 100	 ppm	 
ในเวลา	30	นาที	และถ้าเป็นแก๊สไข่เน่าที่มีความเข้มข้น	1,000	ppm	คุณจะเสียชีวิตภายใน	3	วินาทีเท่านั้น	
ดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์พกพาที่ช่วยแจ้งเตือนแก๊สอันตรายได้	จะช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้อีกจ�านวนมาก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นผลติภัณฑ์เซนเซอร์ตรวจจบัแก๊สชนดิฟิล์มบางสารกึง่ตัวน�าโลหะออกไซด์	 (Metal	Oxide	Semi-conductor	 

Gas	Sensor	:	MOS	Gas	Sensor)	มีความไวสูง	และใช้พลังงานต�่าเทียบเคียงเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส 

ชนิดเมมส์	 (Micro	Electro	Mechanical	System	Gas	Sensor	 :	MEMS	Gas	Sensor)	 โดยใช้พลังงาน
ประมาณ	 1	 ใน	 3	 ของเซนเซอร์มาตรฐาน	 และ	 1	 ใน	 10	 เมือ่เทยีบกบัเซนเซอร์ราคาถกู	 ไม่ใช้วสัดฐุานทัว่ไป 

อย่างซลิกิอน	 แต่สร้างขึน้ด้วยวสัดฐุานและวธิกีารเฉพาะท�าให้มต้ีนทนุการผลติต�า่	 รองรบัการผลติเชงิพาณชิย์	
ที่ส�าคัญล่าสุดได้มีการพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์	“อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สอันตรายชนิดพกพา”	เพื่อช่วยเพิ่ม
ความปลอดภยัให้แก่ผูท้�างานในพืน้ทีเ่สีย่ง	 ด้านคณุสมบติัในการรับรู้แก๊สนัน้จะประกอบร่วมกบัอกีปัจจัยหนึง่
คือ	 วัสดุรับรู้แก๊ส	 ซึ่งทีมวิจัยได้พัฒนาให้มีความไวและความจ�าเพาะต่อแก๊สไม่ด้อยไปกว่าคู่แข่งในตลาดโลก	
อีกทั้งยังมีงานวิจัยของนักวิจัยไทยจ�านวนมากท่ีศึกษาวัสดุรับรู้แก๊สท่ีมีคุณสมบัติโดดเด่น	 ซ่ึงสามารถต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์แก๊สเซนเซอร์เชิงพาณิชย์ได้ด้วยเทคโนโลยี	GASSET	นี้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบระดับ	pilot	scale
เงื่อนไข  
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา		
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.คทา	จารุวงศ์รังสี
	 ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี	(OEC)	กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์	(SSDRG)	
	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	
	 โทรศัพท์	 :	 0	2564	6900	ต่อ	2185
	 Email	 :	 kata.jaruwongrungsee@nectec.or.th

GASSET เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส 
ประหยัดพลังงาน ต้นทุนต�่า
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กรรมวิธีการเตรียมขัว้ไฟฟ้าส�าหรับใช้ในแบตเตอรี่
ชนิดลิเทียมไอออน

นักวิจัย  
	 ผศ.นงลักษณ์	มีทอง	และคณะ
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801005876	ยื่นค�าขอวันที่	26	กันยายน	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 แบตเตอรีช่นดิลเิทยีมไอออน	ประกอบด้วย	 4	 ส่วน	 คอื	 ตวัรบักระแส	 แผ่นกัน้ขัว้	 อเิลก็โทรไลต์	 และขัว้ไฟฟ้า	

วัสดุที่ใช้ท�าข้ัวไฟฟ้าแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนมีหลายชนิด	 แต่ละชนิดจะมีความสามารถในการกักเก็บ
พลังงานแตกต่างกัน	 วัสดุที่ใช้โดยทั่วไป	 เช่น	 แกรไฟต์	 และลิเทียมไททาเนต	 แต่มีข้อเสียคือ	 ท�าให้ต้นทุน 

การผลิตสูงและท�าให้แบตเตอรีม่ขีนาดและน�า้หนกัมาก	 ซลิกิอนนาโนไวร์	 ถกูพบว่าเหมาะส�าหรบัท�าขัว้ไฟฟ้าลบ 

หรือแอโนด	 เน่ืองจากมีความสามารถในการรับลิเทียมไอออนมากกว่าแกรไฟต์ถึง	 10	 เท่า	 ส�าหรับ 

ซิลิกอนไดออกไซด์พบใน	 ทราย	 ควอร์ท	 และสินแร่ซิลิเกท	 ผลิตได้จากแกลบ	 ข้าวโพด	 อ้อย	 โดยในแกลบ 

มีส่วนประกอบของซิลิกอนไดออกไซด์สูงถึง	 15-20%	 เมื่อเทียบกับน�้าหนักแห้ง	 แต่การลดอนุภาคลง
ยังประสบปัญหาและมีโอกาสเสื่อมสภาพได้ง่าย	 ท�าให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง	 ทั้งกระบวนการผลิต
ระดับนาโนมีความซับซ้อน	 ยุ่งยาก	 ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาวิธีการเตรียมขั้วไฟฟ้าส�าหรับใช้ในแบตเตอรี่ชนิด
ลิเทียมไอออนโดยใช้แกลบ	ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนต�่าลง	สามารถน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า	
การกักเก็บพลังงานจากกริด	และกักเก็บพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง
  แบตเตอรี่มีน�้าหนักเบา	มีขนาดเล็กลง	สามารถกักเก็บพลังงานสูง	และราคาถูก
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 จินดาพร	พลสูงเนิน
	 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 โทรศัพท์	 :	 04	320	2733,	08	6451	4455
	 Email	 :	 chinph@kku.ac.th
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เครื่องตรวจจับต�าแหน่งสูงสุดของจรวด
เพื่อปล่อยร่มชูชีพและสัญญาณเสียง

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ธาดา	สุขศิลา
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ		

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในการทดลองปล่อยจรวดและมีการปล่อยร่มชูชีพเพื่อให้กางออกส�าหรับเก็บกู้จรวดที่ตกลงมา	 แต่ปัญหา 

ที่เกิดขึ้นคือ	 ร่มชูชีพไม่สามารถกางได้ในต�าแหน่งที่ต้องการได้	 นั้นคือร่มชูชีพจะกางออกก่อนจะถึงต�าแหน่ง
ที่จุดสูงที่สุดหรือเรียกว่า	 แอปโพจี	 (Apogee)	 ทั้งนี้รูปแบบของการประดิษฐ์เครื่องตรวจจับต�าแหน่งสูงสุด
ของจรวดเพือ่ปล่อยร่มชชูพีนัน้โดยส่วนใหญ่ไม่มหีลกัเกณฑ์ทีแ่น่นอน	 ขึน้อยูก่บัความคดิสร้างสรรค์	 แต่อาจจะ 

มีการตรวจจับต�าแหน่งสูงสุดของจรวดได้ไม่เหมือนกัน	 เช่น	 แบบที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจความดัน 

ที่สัมพันธ์กับความสูงที่ต้องการ	 หรือแบบที่ตั้งเวลา	 หรือแบบที่ใช้แรงต้านอากาศในการดันแขนสวิตซ์ที่ใช ้

ต้านอากาศ	 หรือแบบใช้เคเบิลไทยคล้องกับห้องเผาไหม้มอเตอร์จรวด	 เป็นต้น	 อุปกรณ์แบบ
ที่ ใช ้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจความดันที่สัมพันธ์กับความสูงที่ต้องการนั้นจะมีวงจรที่มีตัวเซนเซอร ์
วัดความดันบรรยากาศได้	 ดังนั้นหลังจากที่จรวดเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วตัวเซนเซอร์จะวัดความดันบรรยากาศ
ภายนอกจรวดและน�าไปประมวลผลเพื่อเทียบว่าถึงจุดที่ต้องการปล่อยร่มชูชีพได้แล้ว

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องตรวจจับต�าแหน่งสูงสุดของจรวดเพื่อปล่อยร่มชูชีพและสัญญาณเสียง	 เป็นการพัฒนาระบบตรวจจับ 

ต�าแหน่งสงูสดุของจรวดเพือ่ปล่อยร่มชชูพีให้กางออกในต�าแหน่งทีจ่รวดขึน้ไปสงูทีส่ดุ	 การตรวจจบัต�าแหน่งสงูสุด 

จะใช้ระบบกล	 (mechanic)	 โดยใช้ลกูเหลก็เป็นตัวก�าหนดว่าจรวดเคล่ือนท่ีถึงต�าแหน่งท่ีสูงท่ีสุด	 จุดนีจ้ะเป็น 

สภาพกึ่งไร้น�้าหนักท�าให้ลูกเหล็กท่ีซ้อนทับกันอยู่จะเคลื่อนที่ลอยขึ้นไปด้านบนและไปชนตัวสวิทซ์เปิด-ปิด	
ท�าให้สวิทซ์เปิด-ปิดท�างานครบวงจรและท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้าผ่านวงจรระบบร่มชูชีพให้ร่มชูชีพกางออก
อย่างแม่นย�าและเกดิสญัญาณเสยีงดงัต่อเนือ่งส�าหรับเกบ็กู	้ เคร่ืองตรวจจับต�าแหน่งสูงสุดของจรวดเพ่ือปล่อย
ร่มชชูพีและสญัญาณเสยีงตามการประดษิฐ์นี	้ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้การปล่อยร่มชชูพีของจรวดท�างานอย่างแม่นย�า 
ทีต่�าแหน่งจดุทีส่งูทีส่ดุ	 รวมทัง้การค้นหาจะพบได้อย่างง่ายเนือ่งจากจะมกีารปล่อยเสยีงดงัออกมาจากล�าโพง
ขนาดเลก็	การประกอบจะหาวสัดทุีห่าซือ้ได้จากในประเทศ	ท�าให้มรีาคาถกูและประหยดัมากกว่าการซ้ืออปุกรณ์ 

ส�าเร็จรูปจากต่างประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผศ.ดร.ธาดา	สุขศิลา
	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 โทรศัพท์	 :	 09	6351	9519
	 Email	 :	 thada.s@eng.kmutnb.ac.th
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ระบบควบคุมแบบป้อนกลับส�าหรับการทดสอบสมรรถนะ
เครื่องยนต์แบบระยะยาว

นักวิจัย  
	 รศ.ดร.จิรพล	ศรีเสริฐผล
	 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2001002302	ยื่นค�าขอวันที่	15	เมษายน	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เครือ่งยนต์ดเีซลขนาดเลก็ถกูน�ามาใช้งานอย่างแพร่หลายในภาคการเกษตร	 โดยเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดเล็กเหล่านี ้

มีชั่วโมงการใช้งานที่สูงและต้องท�างานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน	 ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องมีการทดสอบ
สมรรถนะและความทนทานของเครือ่งยนต์	 แต่ส่วนมากเป็นการทดสอบระยะสัน้ซึง่ไม่เหมาะกบัการทดสอบ
ในปัจจุบันที่ต้องการทดสอบแบบหลายชั่วโมง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ระบบควบคุมแบบป้อนกลับอัตโนมัติมีตัวควบคุมแบบ	 PID	 โดยการควบคุมปั๊มน�้ามอเตอร์สามเฟสที่ขับ 

แรงดนัน�า้เพือ่ให้เกดิภาระโหลดเพือ่เบรกเครือ่งยนต์ให้ได้แรงม้าสงูสดุ	 ซึง่สามารถควบคมุรปูแบบภาระโหลด 

ที่ให้แก่เครื่องยนต์ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 บุปผาชาติ	กันสา
	 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	เทคโนธานี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 โทรศัพท์	 :	 04	422	4825,	09	5814	5910
	 Email	 :	 buppha_chat@g.sut.ac.th
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เทคโนโลยีราคาเดียว

ARSA Framework

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.อาษา	ตั้งจิตสมคิด
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	356198
	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	356194
	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	356195
	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	356196
	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	356197
	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	356199

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 อาษาเฟรมเวิร์ค	 คือเทคโนโลยีฐานในทุกสรรพสิ่ง	 (Platform	 of	 Things)	 สามารถเชื่อมโยงและรองรับ	 

การประมวลผล	 การแสดงผล	 การตดิต่อสือ่สารผ่าน	 Cloud	 ได้แบบ	 One	 Stop	 Service	 โดยรองรบังาน 

ในศตวรรษที	่ 21	 และยคุ	 5.0G	 มรีะดบัความพร้อมของเทคโนโลยอียูท่ี	่ Full	 Operation/Commercialization	 
แบบ	 Open	 Source	 และ	 Cross	 Platform	 (สามารถลงได้ทุกแพลทฟอร์มที่มี	 C/C++	 Compiler)	 
ถูกพัฒนาโดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อาษา	 ต้ังจิตสมคิด	 เทคโนโลยีฐาน	 อาษาเฟรมเวิร์ค	 นี้ได้เปิดให้
ประชาชนทั่วโลกสามารถดาวน์โหลด	SDK	ไปใช้ได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย	(โหลดที่	www.arsa.ai)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 อาษาเฟรมเวิร์ค	 คือเทคโนโลยีฐานในทุกสรรพสิ่ง	 (Platform	 of	 Things)	 สามารถเชื่อมโยงและรองรับ	 

การประมวลผล	การแสดงผล	การติดต่อสื่อสารผ่าน	Cloud	ได้แบบ	One	Stop	Service	โดยงานที่รองรับ
มีดังต่อไปนี้

	 1.	DeepTech/AI	น�าไปสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วยอัลกอริทึม	DeepLearning	หรือ	MachineLearning
	 2.		MarTech/BigData	Analytic	น�าไปสร้างแผนการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทาง	Data	Science
	 3.		FinTech/Blockchain	น�าไปสร้าง	ICO	สกุลเงินดิจิทัลและเขียนอัลกอริทึม	Blockchain
	 4.	MedTech	EdTech	UX/UI	น�าไปสร้าง	UX/UI	ทางด้านการแพทย์และการศึกษาในทุกระดับชั้น
	 5.		AgTech/Controller	น�าไปควบคุมอุปกรณ์	Hardware	ต่างๆ	ผ่านทาง	Cloud	และ	Smart	Devices
	 6.	 ioT/{REST:API}	ควบคุมอุปกรณ์	ioT	ผ่าน	Representational	State	Transfer	{REST	API}
	 7.	UAV/TCP/UDP	 ควบคมุ/ประมวลผล	 อากาศยานไร้คนขบั	 (Unmanned	 Aerial	 Vehicle)	 ผ่านโปรโตคอล	 

	 TCP	หรือ	UDP

	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	356200
	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	356201
	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	356202
	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	356203
	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	356204
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 ราคากลางแพคเกจอาษาเฟรมเวิร์คได้ที่ www.arsa.ai
	 (1)	 แพคเกจ	1	เดือน	ราคา	$49.99
	 (2)	 แพคเกจ	6	เดือน	ราคา	$249.99
	 (3)	 แพคเกจ	12	เดือน	ราคา	$499.99

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ผศ.ดร.อาษา	ตั้งจิตสมคิด
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 โทรศัพท์	 :	 08	1362	3124
	 Email	 :	 arsa@citu.tu.ac.th

ตัวอย่างแพคเกจอาษาเฟรมเวิร์คทั้ง 3 แบบ 
ขนาด 8.5 cm x 12.5 cm

(ส�าหรับหน่วยงาน)
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หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือด้วยรังสียูวีซีแบบแหล่งก�าเนิดรังสีเคลื่อนที่

นักวิจัย  
	 ดร.เอกชัย	วารินศิริรักษ์
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2001003589	ยื่นค�าขอวันที่	19	มิถุนายน	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เนื่องจากการเกิดภาวะโรคระบาด	 อาทิ	 วิกฤติ	 COVID-19	 ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัส	 

สู่พื้นผิวต่างๆ	 ในพื้นที่ขนาดใหญ่	 เช่น	 โรงพยาบาล	 ห้างสรรพสินค้า	 โรงภาพยนตร์	 โดยรังสี	 UVC	 
มีความสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งในกลุ่มของ	แบคทีเรีย	 เชื้อรา	 โปรโตซัว	 ไวรัส	 และยีสต์	 โดยรังสี	UVC	 เป็น 

อนัตรายต่อเนือ้เยือ่และดวงตาของมนษุย์	 ผูป้ระดษิฐ์จงึคดิค้นหุน่ยนต์ฆ่าเชือ้ด้วยรงัส	ี UVC	 แบบแหล่งก�าเนดิ 

รังสีเคลื่อนที่	แทนการใช้แรงงานมนุษย์ในกระบวนการฆ่าเชื้อ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีแบบแหล่งก�าเนิดรังสีเคลื่อนที่	 เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้การฉายรังสี	 UVC	 แบบเคลื่อนที่	

(Moving	 UVC-Radiation	 Source)	 ที่สามารถควบคุมทั้งระยะทางและความเร็วได้อย่างแม่นย�า	 ซึ่งมี 
ลกัษณะพเิศษคอื	 สามารถพาแหล่งก�าเนดิรงัส	ี UVC	 เคลือ่นทีไ่ปในทศิทางต่างๆ	 ตามระยะรศัมขีองหุน่ยนต์
แขนกลเพ่ือฉายรังสีไปยังผิวหน้าวัตถุท่ีต้องการ	 ซ่ึงสามารถปรับระยะห่างระหว่างแหล่งก�าเนิดรังสี	 UVC	 
และพืน้ผวิหน้าวตัถ	ุ (Source-to-surface	 Distance)	 ให้มคีวามคงทีต่ามทีต้่องการได้อย่างอตัโนมตั	ิ นอกจากนี ้
หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสี	 UVC	 รังสีเคลื่อนที่	 สามารถเคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ต่างๆ	 โดยอาศัยเซนเซอร์ที่ติดตั้ง 
ด้านล่างของตัวรถน�าทางอัตโนมัติในการตรวจจับสนามแม่เหล็กจากแถบแม่เหล็กที่ติดตั้งบนพื้น	 และผู้ใช้ 
สามารถสั่งการท�างานหรือปรับแต่งพารามิเตอร์ผ่านการควบคุมทางไกล	 เหมาะกับการใช้ทดแทน 

แรงงานมนุษย์ในกระบวนการฆ่าเชื้อ	 เพื่อเลื่อนแหล่งก�าเนิด	 UVC	 ไปในพื้นที่ต่างๆ	 ซึ่งรังสีดังกล่าว 
เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อและดวงตาของมนุษย์

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 อธิฌา	สร้อยนาค
	 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 โทรศัพท์	 :	 02	849	6056,	09	8662	4992
	 Email	 :	 athicha.soi@mahidol.edu
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กล้องจุลทรรศน์ฉายภาพในระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสงโดย
อาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิทัลระดับไมโครส�าหรับสร้างลวดลายบนวัสดุ

นักวิจัย  
	 รศ.ดร.สื่อจิตต์	เพ็ชร์ประสาน	และ	ดร.พิชญ์สิณี	สุวรรณแพทย์	
	 อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต		
	 ชญาณิศา	สุขเกษม		นกัศกึษาวทิยาลยัวศิวกรรมชวีการแพทย์	มหาวทิยาลยัรงัสติ

สถานภาพสิทธิบัตร
	 สิทธิบัตร	เลขที่	1801007483

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 เช่น	 แผงวงจรรวม	 ไอซีหรือ

ทรานซสิเตอร์	 รวมไปถึงลวดลายบนไมโครชปิในเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์	 อาศยักระบวนการผลติทีเ่รยีกว่า	
โฟโตลิโทกราฟี	 (Photolithography)	 เป็นกระบวนการพมิพ์รปูแบบหรอืสร้างลวดลายวงจรทีต้่องการลงบน 

แผ่นรองรับเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ	 โดยการใช้แสงในช่วงความยาวคลื่นแสงอัลตราไวโอเลตบนวัสดุ 
แผ่นรองรับ	 กระบวนการดังกล่าวจะมีลักษณะเหมือนการแกะสลักลงบนผิวของวัสดุรองรับที่เป็นของแข็ง 
โดยทัว่ไปในอตุสาหกรรมการผลติแผ่นวงจร	 วสัดแุผ่นรองรบัทีม่กัจะถกูน�ามาสร้างลวดลายผลติจากแผ่นโลหะ 

ก่ึงตัวน�าบางจะใช้ซิลิกอนที่น�าไปผ่านกระบวนการตัดขวางให้เป็นแผ่นบางเคลือบด้วยออกไซด์เพื่อให้พื้นผิว 
ของโลหะกึ่งตัวน�ามีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า	 แล้วน�ามาเคลือบด้วยสารไวแสงซ่ึงสามารถท�าปฏิกิริยา 
กับแสงในช่วงความยาวคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลต	 ส่งผลให้สารไวแสงเกิดการเปลี่ยนแปลงของพันธะเคมีและ 

การเรียงตัวโมเลกุล	 สารไวแสงนั้น	 แบ่งเป็น	 2	 ชนิด	 ได้แก่	 สารไวแสงชนิดบวก	 (Positive	 photoresist)	 
และสารไวแสงชนิดลบ	(Negative	photoresist)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 ผูป้ระดษิฐ์ออกแบบกล้องจลุทรรศน์ส�าหรบัการฉายภาพในระบบโฟโตลโิทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสงโดยอาศยั

อุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครเพื่อสร้างลวดลายบนวัสดุรองรับ	 และเพื่อเป็นอุปกรณ์ฉายภาพแทนการใช้ 
มาส์กที่ต้องผลิตใหม่เมื่อออกแบบลวดลายใหม่	 และช่วยลดต้นทุนการผลิตส่วนของมาส์กในอุตสาหกรรม	 
ในระบบประกอบด้วย	 ส่วนควบคมุการฉายภาพท่ีได้จากอปุกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครไปยงัวสัดุแผ่นรองรบั 

อาศัยการจดัเรยีงระบบเชงิแสงแบบกล้องจลุทรรศน์แบบโคเลอร์ฉายแสงขนานลงไปบนอปุกรณ์กระจกดจิติลั 

ระดบัไมโคร	 ในการจดัเรยีงเชงิแสงแบบโคเลอร์	 ใช้หลอดแสงจนัทร์	 (Mercury	 Lamp)	 ทีใ่ห้ความยาวคลืน่ 

ของแสงในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลตและช่วงรังสีที่ตาสามารถมองเห็น	 ให้แสงที่มีก�าลังแสงสูง	 ซึ่งเมื่อ 

แสงจากแหล่งก�าเนิดผ่านระบบฉายแสงแบบโคเลอร์จะท�าให้เป็นแสงขนาน	 และใช้ไดอะแฟรมในการ 
ปรับขนาดหน้าแสงให้มีขนาดเหมาะสมไปตกกระทบยังอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโคร	ที่มีลักษณะ 

เป็นกระจกท�าหน้าท่ีเป็นหน้าจอขนาดเล็ก	 หรือ	 พิกเซล	 ขนาด	 5-10	 ไมโครเมตร	 โดยแต่ละพิกเซล 

สามารถเลือกปรับมุมได้	 จึงใช้ในการควบคุมและเลือกช่วงของความยาวคลื่นของแสงที่ต้องการฉายไปยัง 
วสัดรุองรับ
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ		

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 รศ.ดร.สื่อจิตต์	เพ็ชร์ประสาน
	 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 โทรศัพท์	 :	 02	997	2200-30	ต่อ	1428,	1486,	1452,	1506,	09	2790	5791
	 Email	 :	 suejit.p@rsu.ac.th
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อุปกรณ์ยึดจับโทรศัพท์มือถือกับกระบอกตา
ของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

นักวิจัย  
	 พิชญ์สิณี	สุวรรณแพทย์
	 สุวิชา	ศศิวิมลกุล
	 ชญาณิศา	สุขเกษม
	 อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 นักศึกษา	ป.โท	วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต

สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1903002519	ยื่นค�าขอวันที่	27	กันยายน	2562

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 กล้องจลุทรรศน์ใช้แสงเป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้เมือ่ต้องการส่องวตัถขุนาดเลก็	 มองด้วยตาเปล่าไม่เหน็	 กล้องจลุทรรศน์

อย่างง่ายประกอบด้วยเลนส์	 2	 ชิน้	 ท�าหน้าท่ีขยายภาพและแยกแยะรายละเอยีดของวตัถุ	 กล้องจุลทรรศน์
ใช้แสงทัว่ไปจงึแบ่งเป็นกล้องจลุทรรศน์สองกระบอกตา	 และกล้องจุลทรรศน์สามกระบอกตา	 ภาพในกล้อง 
จุลทรรศน์เกิดขึ้นเมื่อแสงจากแหล่งก�าเนิดผ่ายระบบฉายแสง	 ได้แก่	 เลนส์รวมแสง	 เลนส์สนาม	 และเลนส์
คอนเดนเซอร์	 เข้าสูต่วัอย่าง	 เลนส์ใกล้วตัถุจะท�าหน้าท่ีรับแสงท่ีตกกระทบตัวอย่างแล้วกระเจิงออกมาให้เป็น
แสงขนานบนภาพโฟกัสหลังเลนส์	 มีเลนส์ประกอบท�าให้แสงกระเจิงกลายเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด
ของวัตถุ	 โดยที่ความยาวโฟกัสของทั้งสองเลนส์ต้องไม่เท่ากัน	 หรือค่าความสามารถของเลนส์ต้องไม่เท่ากัน	 
ภาพที่เกิดขึ้นนี้จ�าเป็นต้องใช้เซนเซอร์รับภาพ	 เช่น	 CCD	 หรือ	 CMOS	 ซึ่งต่อเข้ากับกล้องตรงกระบอกตา 
เช่ือมต่อกับคอมพวิเตอร์แสดงภาพ	 กล้องจลุทรรศน์นีเ้รียกว่า	 กล้องจุลทรรศน์สามกระบอกตา	 ซ่ึงแตกต่างจาก
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงสองกระบอกตา	 อาศัยการดูวัตถุโดยตรงและจ�าเป็นต้องใส่เลนส์ใกล้ตา	 เพื่อปรับภาพ
เป็นแสงขนานเมื่อเข้าสู่ตา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 อุปกรณ์ยึดจับโทรศัพท์มือถือกับกระบอกตาของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง	 มุ่งออกแบบเพื่อให้ใช้โทรศัพท์

มือถือถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ได้โดยตรง	 ซึ่งไม่ต้องใช้อุปกรณ์เซนเซอร์รับภาพต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์	
ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ยึดจับบนกระบอกตาของกล้องจุลทรรศน์	อุปกรณ์ยึดจับโทรศัพท์มือถือนี้ถูกออกแบบ
ให้สามารถปรบัขนาดได้ส�าหรบัมอืถอื	 ทีม่ขีนาดความกว้างของแคลมป์ส�าหรบัสวมยดึโทรศพัท์ได้ระยะตัง้แต่	 
55	มิลลิเมตร	ถึง	80	มิลลิเมตร	และสามารถเลื่อนปรับต�าแหน่งของกล้องโทรศัพท์มือถือให้ตรงกับต�าแหน่ง 
ของเส้นทางเดนิของแสงผ่านช่องกระบอกตา	เพือ่ปรบัให้ภาพจากตวัอย่างบนสไลด์เข้าสูเ่ลนส์กล้องของโทรศพัท์ 

และเข้าสูเ่ซนเซอร์รบัภาพของโทรศพัท์	 โดยส่วนทีใ่ช้ยดึจบักระบอกตาของกล้องจลุทรรศน์มขีนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง	
40	มิลลิเมตร	ออกแบบลักษณะพื้นผิวให้มีร่องเพื่อช่วยยึดติดและไม่ลื่นไถลขณะจับกระบอกตา	และใช้น็อต
ตัวเมียยึดสกรูเกลียวทั้งสองข้างให้แรงสมมาตรกัน
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 อาจารย์พิชญ์สิณี	สุวรรณแพทย์
	 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 โทรศัพท์	 :	 08	5515	3764
	 Email	 :	 phitsini.s@rsu.ac.th



368

TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS
FOR INVESTMENT IN THE NEW NORMAL

วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพ่ือการลงทุน

ส่ือการเรียน
11	ผลงาน
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ของเล่นเด็กจากยางธรรมชาติ (Para Plearn Series)

นักวิจัย  
	 ดร.ปณิธิ	วิรุฬห์พอจิต,	กรรณิกา	หัตถะปะนิตย์,	กฤตพร	อุตรา	และคณะ
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2001002221	ยื่นค�าขอวันที่	21	เมษายน	2563
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2001002217	ยื่นค�าขอวันที่	21	เมษายน	2563
	 ค�าขอสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1801006042	ยื่นค�าขอวันที่	28	กันยายน	2561
	 ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 จากสถานการณ์ทีย่างพารา	 (ยางธรรมชาต)ิ	 ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกจิหลักของประเทศไทย	 มรีาคาผันผวนตลอดเวลา	

ดงันัน้เพือ่ช่วยส่งเสรมิการรกัษาเสถยีรภาพราคายางจงึมกีารวจิยัและคดิค้นให้สามารถน�ายางพารามาใช้งานได้ 

หลากหลายมากขึน้	โดยการประยกุต์ใช้ยางธรรมชาตใินมมุมองใหม่ๆ	ทัง้นีจ้ากเหตกุารณ์ปัจจบุนัทีม่กีารระบาด 

ของไวรัส	 ส่งผลให้ผู ้คนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต	 โดยมีการใช้ชีวิตอยู่กับบ้านและใส่ใจสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น	 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดก็และผูส้งูวยั	 ด้วยเหตุนีผ้ลิตภณัฑ์ทีต่อบสนองกจิกรรมภายในบ้าน	 เช่น	 ของเล่นเดก็	 
จงึได้รบัความต้องการเพิม่ขึน้	 ส่งผลต่อเนือ่งให้ตลาดของเล่นมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็	 การผลติของเล่นเดก็ 

จากยางธรรมชาติ	 (ชนิดยางแห้ง)	 เช่น	 ยางแท่ง	 ยางแผ่น	 เป็นต้น	 มีการน�าองค์ประกอบที่เป็นวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติและหาได้ง่ายภายในประเทศมาใช้ในการผลิต	 จึงมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงและมีต้นทุนต�่า 
การน�ายางพารามาประยุกต์ใช้ในการผลิตเป็นของเล่นเด็ก	 นอกจากจะเป็นการช่วยส่งเสริมการแปรรูป
ยางธรรมชาติซึ่งเป็นทางออกหนึ่งในการช่วยลดปัญหาปริมาณยางล้นตลาดแล้ว	 ยังเป็นการสนับสนุนการใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ	อีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  ผลิตจากยางธรรมชาติ	(ชนิดยางแห้ง)	เช่น	ยางแท่ง	ยางแผ่น	เป็นต้น
  มีองค์ประกอบเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติและหาได้ง่ายภายในประเทศ
  มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง	มีต้นทุนต�่า	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�าลอง			
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี	สวทช.
	 โทรศัพท์	 :	 02	564	7000	ต่อ	1618
	 Email	 :	 ipbiz@nstda.or.th
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ชุดหุ่นจ�าลองสามมิติของเยื่อหุ้มสมอง
และโครงหลอดเลือดของสมองสุนัข

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.ภาวนา	เชื้อศิริ	และคณะ
	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	2003000261	ยื่นค�าขอวันที่	11	กุมภาพันธ์	2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ในการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ต้องอาศัยอวัยวะจริงของสัตว์เพื่อใช้ในการศึกษา	

อย่างไรก็ตาม	 การใช้อวัยวะจริงของสัตว์มีข้อจ�ากัดอย่างมาก	 ส�าหรับข้อจ�ากัดในส่วนของสมองสุนัขนั้น	 
สมองสุนัขจริงมีขนาดเล็ก	 หายาก	 และเป็นอวัยวะที่เน่าเร็วมาก	 รวมทั้งในแต่ละครั้งของการเรียนมักเกิด
ความเสียหาย	และอาจเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคติดเชื้อสู่คน

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนา	“ชุดหุ่นจ�าลองสามมิติของเยื่อหุ้มสมองและโครงหลอดเลือดของสมองสุนัข”	เพื่อเป็น 

สือ่การเรยีนการสอนทดแทนสมองสนุขัจรงิ	 โดยชดุประกอบด้วยชิน้ส่วนต่างๆ	 ทีส่�าคญั	 4	 ชิน้	 แต่ละชิน้มี 

ลักษณะองค์ประกอบท่ีส�าคัญ	 หลอดเลือดด�าและหลอดเลือดแดง	 ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสมอง	 
เยือ่หุม้สมอง	 และช่องว่างของกะโหลกศรีษะ	 เพือ่ให้เกดิความเข้าใจในลกัษณะโครงสร้างแบบสามมติโิดยรอบ	
โดยมีสมองสุนัขที่รักษาสภาพด้วยฟอร์มาลีนเป็นต้นแบบในการผลิต	 กระบวนการผลิตมาจากออกแบบด้วย
โปรแกรมสร้างสื่อสามมิติ	 และการพิมพ์หุ่นจ�าลองสามมิติของเยื่อหุ้มสมองและโครงสร้างหลอดเลือดของ
สมองสนุขั	 ด้วยเครือ่งพมิพ์สามมติ	ิ (3D	 Printer)	 โดยใช้เส้นใยพลาสตกิเอบเีอส	 สามารถตกแต่งให้มลีกัษณะ 

ทางกายวภิาคสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีใช้ในการเรยีนการสอนได้	 มสีสีวยงาม	 และดึงดูดให้ผูเ้รยีนมคีวามสนใจ 

ในการเรียนกายวิภาคศาสตร์เพิ่มมากข้ึน	 ลักษณะโดยรวมของหุ่นจ�าลองสามมิติของเยื่อหุ้มสมองและ 

โครงหลอดเลอืดของสมองสนุขั	 มคีวามสวยงาม	 ทนทาน	 กนัน�า้	 เกบ็รกัษาได้นาน	 จงึง่ายและสะดวกส�าหรบั 

การใช้งานเพื่อประกอบในการเรียนการสอนประสาทกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ	
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 โทรศัพท์	 :	 02	218	4195-7	ต่อ	109,	08	6336	1486
	 Email	 :	 Jiranat.s@chula.ac.th
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ระบบตรวจสอบการเข้าห้องเรียนอัจฉริยะ

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.พรชัย	มงคลนาม,	รศ.ดร.โจนาธาน	โฮยิน	ชาน,	ธเนศ	พรหมพินิจ	และ	ศลิษา	เชี่ยวชาญทอง
	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	1703001740

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 ระบบการตรวจสอบการเข้าห้องเรยีนสามารถยนืยนัการเข้าห้องเรียนของนกัศกึษาได้	 ตราบเท่าท่ีสมาร์ทโฟน

ของนกัศกึษาอยูภ่ายในบรเิวณสญัญาณของอปุกรณ์บเีคนิ	 (Beacon)	 และรูปถ่ายใบหน้าเป็นตัวจริง	 นอกจากนี้
อาจจะยังมีข้อจ�ากัดอยู่	 เช่น	 การอยู่นอกห้องเรียนแต่ยังอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่	 ซึ่งเซ็นเซอร์ไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่าต�าแหน่งท่ีอยู่น้ันเป็นภายในห้องเรียนหรือภายนอกห้องเรียน	 หรือการตรวจสอบใบหน้า
ก็ยงัมีข้อจ�ากดัอยู	่ เช่น	 การใช้รปูถ่ายใบหน้าทีเ่ป็นกระดาษน�ามาสแกนแทนใบหน้าจริง	 ซ่ึงหากน�าระบบตรวจสอบ 

การเข้าห้องเรียนอัจฉริยะตามการประดิษฐ์นี้เข้ามาใช้งานจริงจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากแก่สถานศึกษา
ที่มีปัญหาการเข้าห้องเรียนหรือแม้กระทั่งการประเมินผลนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา	 ก็สามารถท�าได้
ทนัท	ี เนือ่งจากระบบดงักล่าวมกีารเกบ็ข้อมลูประวตักิารเข้าเรยีนทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของนกัศกึษาแต่ละคน
เอาไว้อย่างละเอียด	 ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนจบการศึกษา	 และหากทุกสถาบันมีการน�าระบบนี้ไปใช้จริงจะ
ก่อให้เกิดข้อมูลสถิติที่มีประโยชน์อย่างมาก	 แก้ไขปัญหาการเข้าห้องเรียนและรับรู้พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาไทยและยังสามารถลดภาระของอาจารย์

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การประดษิฐ์นีไ้ด้เปิดเผย	 ระบบการตรวจสอบเข้าห้องเรียนอจัฉริยะ	 ท่ีมคีวามมุง่หมายเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 

การเข้าห้องเรยีนและพฤตกิรรมของนกัศกึษา	 ระบบนีป้ระกอบด้วยส่วนประกอบหลักคอื	 อปุกรณ์ส่งสัญญาณ
ที่ติดตั้งไว้ในห้องเรียน	 ใช้เพื่อยืนยันการอยู่ในห้องของนักศึกษาและเพื่อหาต�าแหน่งภายในห้องเรียน	 และ 

ยังประกอบด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ	 เช่น	 สมาร์ทโฟน	 หรือ	 สมาร์ทวอทช์	 ที่มีโปรแกรมหรือหน่วยค�าสั่งหรือ
หน่วยความจ�าอยู่ภายใน	 ส�าหรับประมวลผลเพื่อที่จะรับสัญญาณจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ	 และส�าหรับ
ท�าการยืนยันอัตลักษณ์ของนักศึกษาผ่านการปลดล็อกอุปกรณ์อัจฉริยะจากการตรวจสอบลายนิ้วมือ	 และ/
หรือจากการจดจ�าใบหน้า	และ/หรือโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย	
และส�าหรับส่งข้อมูลการเข้าห้องเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษาไปยังเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บ 

ข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อกันผ่านอินเตอร์เน็ต	 และระบบนี้สามารถใช้การประมวลผลแบบคลาวด์	 พร้อมทั้ง 
มีการบันทึกข้อมูลเก็บเอาไว้
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ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
	 ดร.หฤษฎ์	ลีละยุวพันธ์
	 หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 โทรศัพท์	 :	 02	470	9626,	06	3459	9924
	 Email	 :	 haris.lee@mail.kmutt.ac.th
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เทคโนโลยีราคาเดียว

ช้ินงานเช่ือมส�าหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

นักวิจัย  
	 สมศักดิ์	ปามึก
	 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 	

สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	10280

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย	 (NDT)	 ตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17024	 

เป็นทีย่อมรบักนัในอตุสาหกรรมต่างๆ	 ทัว่โลก	 ในปัจจบุนัสถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี	 (องค์การมหาชน)	 ได้ประกาศ
มาตรฐานอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพี	 สาขาวชิาชพีธรุกจิทดสอบและตรวจสอบขึน้เพือ่รองรบัการพฒันาบคุลากร
ด้านการตรวจสอบในประเทศไทยและได้มกีารจัดต้ังหน่วยงานรับรองสมรรถนะบคุคล	 (Certification	 Body)	
ตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17024	 ทัง้นีเ้พ่ือเตรียมความพร้อมของบคุลากรก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ 

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย	 โดย 

ศูนย์ฝึกอบรม	 (Training	 Center)	 ท�าหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมให้ภาคความรู้	 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 
โดยเฉพาะทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบจ�าเป็นต้องมีชิ้นงานส�าหรับตรวจสอบ
แบบไม่ท�าลายที่มีคุณภาพ	 ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ	 อีกทั้งยังช่วยลดการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศและ 

สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่อไป

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 การออกแบบสร้างชิน้งานเชือ่มนีเ้ป็นการออกแบบสร้างจดุบกพร่องแบบขาดการหลอมละลาย	 (Lack	 of	 Fusion)	

ที่บริเวณรอยต่อด้านข้างระหว่างเนื้องานกับเนื้อเชื่อม	 เพื่อใช้ส�าหรับการตรวจสอบงานเชื่อมแบบไม่ท�าลาย
ด้วยคลืน่เสยีงความถีส่งู	 โดยมจีดุเด่นดงันี	้ สามารถก�าหนดขนาดและต�าแหน่งของจุดบกพร่องได้อย่างแม่นย�า	
สามารถท�าซ�้าได้	และสามารถพัฒนาสร้างชิ้นงานเชื่อมได้หลากหลายรูปแบบ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง		

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว

สนใจสอบถามข้อมูล
	 สมศักดิ์	ปามึก
	 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 โทรศัพท์	 :	 02	555	2000	ต่อ	2504,	08	9129	8541
	 Email	 :	 somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th
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เทคโนโลยีราคาเดียว

ช้ินงานพลาสติกส�าหรับตรวจสอบงานเช่ือมด้วยสายตา

นักวิจัย  
	 สมศักดิ์	ปามึก	และ	อนุชิต	ยังสืบตระกูล
	 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	13451
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย	 (NDT)	 ตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17024	 

เป็นทีย่อมรบักนัในอตุสาหกรรมต่างๆ	 ทัว่โลก	 ในปัจจบุนัสถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี	 (องค์การมหาชน)	 ได้ประกาศ
มาตรฐานอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพี	 สาขาวชิาชพีธรุกจิทดสอบและตรวจสอบขึน้เพือ่รองรบัการพฒันาบคุลากร
ด้านการตรวจสอบในประเทศไทยและได้มกีารจดัตัง้หน่วยงานรบัรองสมรรถนะบคุคล	 (Certification	 Body)	
ตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17024	 ทัง้นีเ้พ่ือเตรียมความพร้อมของบคุลากรก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ 

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย	 โดยศูนย ์

ฝึกอบรม	 (Training	 Center)	 ท�าหน้าทีใ่นการจัดฝึกอบรมให้ภาคความรู้	 ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติั	 โดยเฉพาะ 

ทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	 จ�าเป็นต้องมีชิ้นงานส�าหรับตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย 

ที่มีคุณภาพ	 ท่ีผลิตข้ึนเองในประเทศ	อีกทั้งยังช่วยลดการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศและสร้างความมั่งคั่ง 
ยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่อไป

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เทคโนโลยเีป็นการสร้างชิน้งานเชือ่มจ�าลองจากชิน้งานเชือ่มจริง	 โดยใช้แบบหล่อซิลิโคนจากชิน้งานเชือ่มต้นแบบ

ทีส่ร้างจดุบกพร่องทีผ่วิหน้าชิน้งานเชือ่ม	 อาทเิช่น	 รอยกดัแหว่ง	 ขาดการซมึลกึ	 โพรงอากาศทีผ่วิหน้า	 รอยต่อ 

ไม่ดี	 แนวเชื่อมเยื้องศูนย์และแนวเชื่อมไม่ได้ขนาด	 เป็นต้น	 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในหัวข้อ 

การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา	 จุดเด่นเทคโนโลยี	 สามารถลอกแบบชิ้นงานเชื่อมต้นแบบได้จ�านวนมาก 

ตามความต้องการ	 กระบวนการผลิตง่าย	 ต้นทุนต�่า	 น�้าหนักเบา	 ราคาถูก	 และสามารถขอขึ้นทะเบียน
นวัตกรรมได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 สมศักดิ์	ปามึก
	 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 โทรศัพท์	 :	 02	555	2000	ต่อ	2504,	08	9129	8541
	 Email	 :	 somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th
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เทคโนโลยีราคาเดียว

แผ่นตรวจเชค็ทิศทางของสนามแม่เหล็ก

นักวิจัย  
	 สมศักดิ์	ปามึก	และ	ศุภชัย	ทรงศักดิ์นาคิน
	 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	12767
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย	 (NDT)	 ตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17024	 

เป็นทีย่อมรบักนัในอตุสาหกรรมต่างๆ	 ทัว่โลก	 ในปัจจบุนัสถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี	 (องค์การมหาชน)	 ได้ประกาศ
มาตรฐานอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพี	 สาขาวชิาชพีธรุกจิทดสอบและตรวจสอบขึน้เพือ่รองรบัการพฒันาบคุลากร
ด้านการตรวจสอบในประเทศไทยและได้มกีารจดัตัง้หน่วยงานรบัรองสมรรถนะบคุคล	 (Certification	 Body)	
ตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17024	 ทัง้นีเ้พ่ือเตรียมความพร้อมของบคุลากรก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ 

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย	 โดยศูนย ์

ฝึกอบรม	(Training	Center)	ท�าหน้าทีใ่นการจัดฝึกอบรมให้ภาคความรู้	ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติั		โดยเฉพาะ 

ทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	 จ�าเป็นต้องมีชิ้นงานส�าหรับตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย 

ที่มีคุณภาพ	ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ	อีกทั้งยังช่วยลดการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศและสร้างความมั่งค่ัง
ยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่อไป

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นการออกแบบสร้างแผ่นตรวจเชค็ทศิทางของสนามแม่เหลก็เพือ่ใช้เป็น	Reference	block	 ในการทวนสอบ

ความแรงของสนามแม่เหล็กและทวนสอบทิศทางของจุดบกพร่อง	 ในการตรวจสอบหาจุดบกพร่องที่ผิวหน้า
รอยเชื่อมด้วยวิธีการตรวจสอบแบบอนุภาคแม่เหล็ก	 จุดเด่นเทคโนโลยีคือ	 สามารถใช้ทดแทนแผ่นตรวจเช็ค
ทิศทางสนามแม่เหล็กจากต่างประเทศได้	กระบวนการผลิตง่าย	ต้นทุนต�่า	สามารถขึ้นทะเบียนนวัตกรรมได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 สมศักดิ์	ปามึก
	 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 โทรศัพท์	 :	 02	555	2000	ต่อ	2504,	08	9129	8541
	 Email	 :	 somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th
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เทคโนโลยีราคาเดียว

แผ่นตรวจสอบความไวของน�้ายาแทรกซึม

นักวิจัย  
	 สมศักดิ์	ปามึก	และ	สุรเชษฐ์	แก้วงาม
	 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	12766
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย	 (NDT)	 ตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17024	 เป็น

ที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมต่างๆ	 ทั่วโลก	 ในปัจจุบันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน)	 ได้ประกาศ
มาตรฐานอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพี	 สาขาวชิาชพีธรุกจิทดสอบและตรวจสอบขึน้เพือ่รองรบัการพฒันาบคุลากร
ด้านการตรวจสอบในประเทศไทยและได้มกีารจดัตัง้หน่วยงานรบัรองสมรรถนะบคุคล	 (Certification	 Body)	
ตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17024	 ทัง้นีเ้พ่ือเตรียมความพร้อมของบคุลากรก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ 

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย	 โดยศูนย ์

ฝึกอบรม	 (Training	 Center)	 ท�าหน้าทีใ่นการจัดฝึกอบรมให้ภาคความรู้	 ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติั	 โดยเฉพาะ 

ทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	 จ�าเป็นต้องมีชิ้นงานส�าหรับตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย 

ที่มีคุณภาพ	 ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ	 อีกทั้งยังช่วยลดการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศและสร้างความมั่งคั่ง 
ยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่อไป

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เป็นการออกแบบสร้างแผ่นตรวจสอบความไวของน�้ายาแทรกซึม	 เพื่อใช้เป็น	 Reference	 block	 ส�าหรับ 

ทวนสอบคุณภาพของน�้ายาแทรกซึม	 ในการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมเพื่อหาจุดบกพร่องที่ผิวหน้าแนวเชื่อม 

ด้วยวิธีการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม	 ด้วยเทคนิคแบบเรืองแสงและแบบมองเห็นด้วยตาเปล่า	 จุดเด่น 

เทคโนโลยีคือ	 สามารถใช้ทดแทนแผ่นตรวจสอบความไวของน�้ายาแทรกซึมที่น�าเข้าจากต่างประเทศ
กระบวนการผลิตง่าย	ต้นทุนต�่าและสามารถขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง			
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
	 สมศักดิ์	ปามึก
	 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 โทรศัพท์	 :	 02	555	2000	ต่อ	2504,	08	9129	8541
	 Email	 :	 somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th



เทคโนโลยีต�อรองราคา

377

นักวิจัย  
	 ผศ.ดร.นินนาท์	จันทร์สูรย์,	ศุภกร	กตาธิการกุล	และ	สุเจนต์	พรหมเหมือน
	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	1803001780	ยื่นค�าขอวันที่	20	กรกฎาคม	2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 การชุบด้วยไฟฟ้าเป็นการเคลือบโลหะบนโลหะอีกชนิดหนึ่ง	 โดยอาศัยหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลติก 

โดยผ่านกระแสไฟฟ้าไปในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีไอออนของโลหะที่เป็นขั้วที่ต้องการชุบ	 ท�าให้โลหะ
เคลอืบบนผวิด้านนอกของชิน้งาน	 การสงัเคราะห์อนภุาคโลหะในระดบันาโนอาศยักระบวนการอเิลก็โทรไลซสี 

เช่นเดยีวกับการชบุโลหะ	 สือ่การสอนเรือ่งการชบุโลหะโดยทัว่ไปประกอบด้วยแผ่นโลหะ	 ไส้ดินสอ/แท่งคาร์บอน	
บีกเกอร์	 เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง	 และสายไฟพร้อมปากจระเข้	 ในการทดลองใช้ปากจระเข้าจับขั้วไฟฟ้า 
ที่ท�าจากแผ่นโลหะและไส้ดินสอ/แท่งคาร์บอน	 ท�าให้ขั้วไฟฟ้ามีการเคล่ือนที่	 และขั้วไฟฟ้าทั้ง	 2	 ชนิด 

มาสัมผัสกัน	 นอกจากนี้บีกเกอร์ยังเคลื่อนต�าแหน่งได้	 ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงได้ออกแบบเครื่องชุบโลหะและ
สงัเคราะห์อนภุาคโลหะระดบันาโนโดยวธิไีฟฟ้าเคม	ี เพือ่ใช้เป็นสือ่การเรยีนการสอนและกรรมวธิกีารชบุโลหะ	
โดยหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลติก

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 เครื่องชุบโลหะและสังเคราะห์อนุภาคโลหะระดับนาโนโดยวิธีไฟฟ้าเคมี	 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและ

กรรมวธิกีารชบุโลหะส�าหรบันกัเรยีนและนกัศกึษา	 สามารถน�ามาใช้ในการศกึษาปัจจยัต่างๆ	 เช่น	 ความต่างศักย์	
และระยะห่างระหว่างข้ัวไฟฟ้าในเรือ่งไฟฟ้าเคม	ี อปุกรณ์ประกอบด้วยขัว้แอโนดท�าจากแผ่นโลหะ	 ขัว้แคโทด 

ท�าจากไส้ดนิสอ	 ฐานจบั/ยดึขัว้ไฟฟ้า	 ฐานวางบกีเกอร์	 และเครือ่งชบุโลหะและสงัเคราะห์อนภุาคโลหะระดบั
นาโนโดยวิธีไฟฟ้าเคมี	 (Electroplating	 &	 Nano-synthesis	 เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้สะดวก	 ง่าย	 และ 

ราคาไม่แพง
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง				
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 กลุ่มภารกิจบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยทักษิณ
	 โทรศัพท์	 :	 07	460	96000	ต่อ	7253,	09	5629	4415
	 Email	 :	 tlo.research@tsu.ac.th

เครื่องชุบโลหะและสังเคราะห์อนุภาคโลหะระดับนาโนโดยวิธีไฟฟ้า
เคมีเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและกรรมวิธีการชุบโลหะ
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สื่อการเรียนการสอนชุดแสดงน�้าหนักบนดาวเคราะห์ต่างๆ

นักวิจัย  
	 ศุภกร	กตาธิการกุล
	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 อยู่ระหว่างยื่นค�าขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 องค์ประกอบที่ส�าคัญในการเรียนการสอนทางด้านฟิสิกส์ของนิสิต	 นักศึกษา	 นอกเหนือจากวิธีการสอนแบบ

บรรยายแล้ว	สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญของการเรียนรู้	 นั่นก็คือ	การสาธิตและการทดลองลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจ
ในทฤษฎแีละกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากยิง่ขึน้	 แต่สิง่ทีเ่ป็นปัญหาส�าคญัของการเรยีนการสอนวชิาฟิสกิส์	
คอื	การขาดแคลนอปุกรณ์การทดลองต่างๆ	ทีเ่สรมิการเรยีนรู	้ ซึง่ถ้าสามารถสร้างอปุกรณ์หรอืสือ่การสอนได้เอง 
จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการเรียนการสอนรายวชิาฟิสิกส์	 และวชิาปฏบิติัการฟิสิกส์พ้ืนฐาน	
และในปัจจบัุนสือ่การเรยีนการสอนทีเ่กีย่วกบัวชิาฟิสกิส์ทีเ่กีย่วกบัดาราศาสตร์ทีใ่ช้ในสถานศกึษาต่างๆ	 ยงัมี 

จ�านวนไม่มากนกั	 จงึได้คดิสร้างสือ่การเรยีนการสอนแรงโน้มถ่วงบนดาวเคราะห์ต่างๆ	 ข้ึนมาเพ่ือเป็นส่ือท่ีท�าให้ 

ผู้เรียนเห็นความแตกต่างของน�้าหนักและมวลในสถานที่ต่างๆ	 ทั้งบนโลกและน�้าหนักที่ดาวเคราะห์ดวงอ่ืน	 
โดยดาวเคราะห์แต่ละดวงจะมแีรงโน้มถ่วงทีแ่ตกต่างกนั	 ท�าให้น�า้หนกัทีด่าวเคราะห์แต่ละดวงแตกต่างกนัด้วย	
จะสามารถท�าให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นภาพถึงความแตกต่างของมวลกับน�้าหนักได้มากขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 สือ่การเรยีนการสอนชดุแสดงแรงโน้มถ่วงบนดาวเคราะห์ต่างๆ	 ประกอบด้วย	 2	 ส่วน	 คอื	 ส่วนรับข้อมลูและ

ส่วนแสดงผลข้อมลู	 โดยส่วนรบัข้อมลูคอื	 ส่วนทีใ่ช้เซนเซอร์ตรวจจบัคอื	 โหลดเซลล์	 (Load	Cell)	 โดยโหลดเซลล์ 

จะตรวจจับน�้าหนัก	 และ	 Keypad	 4x4	 เป็นส่วนที่ใช้กดเลือกดวงดาว	 จากนั้นประมวลผลข้อมูลด้วย 

ไมโครคอนโทรลเลอร์	 แสดงผลเป็นค่ามวลน�า้หนกัทีด่าวดวงต่างๆ	 กบับนโลก	 และส่วนแสดงผลข้อมลูผ่านจอ	
LCD	20x4	ตัวอักษร	แสดงค่าน�้าหนักแบบดิจิตอลบนดวงดาวต่างๆ	ได้แก่	น�้าหนักบนโลก	และดาวดวงอื่นๆ	
รวมทัง้ดวงจนัทร์ทีเ่ป็นดาวบรวิารของโลก	 จ�านวนทัง้สิน้	 9	 ดวง	 ซึง่จะแสดงผลเป็นค่าน�า้หนกัทีด่วงดาวต่างๆ	
หลังจากกดเลือกดาวนั้นๆ

ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ		
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 กลุ่มภารกิจบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยทักษิณ
	 โทรศัพท์	 :	 07	460	9600	ต่อ	7253,	08	9475	5767
	 Email	 :	 tlo.research@tsu.ac.th
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The preparation of drug injection
through the injection plug

นักวิจัย  
	 อาจารย์นิภาดา	ธารีเพียร	และ	อาจารย์ธเนศ	สินเชาว์ทอง	(เจ้าของผลงาน)
	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต		
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ค�าขออนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�าขอ	377826	ยื่นค�าขอวันที่	24	กันยายน	2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 สืบเนื่องจากการเตรียมพร้อมส�าหรับนักศึกษาพยาบาลในห้องปฏิบัติการ	 เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี 

การพัฒนาทักษะในเรื่องของความแม่นย�า	 ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเตรียมยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดด�า	 
ซึ่งนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี	 2	 จะต้องเริ่มการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับผู ้ป่วยในโรงพยาบาล	 
จากการวเิคราะห์เกีย่วกบัทกัษะของนกัศกึษาพยาบาลในปีการศกึษา	 2559-2561	 พบว่า	 ทกัษะการเตรยีม 

ยาฉีดของนักศึกษาพยาบาลยังไม่พอเพียงและขาดความแม่นย�าในการจัดเตรียมยาก่อนที่จะน�าไปให ้

ผู้รับบริการ	 รวมถึงแนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติและสถานการณ์ของโรงพยาบาลจะมีความแตกต่างทั้งในเรื่อง 
ของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งในสถานการณ์ปฏิบัติจริงกับผู้รับบริการได้มีการประยุกต์เพื่อให้ปฏิบัติงาน 

ได้อย่างรวดเรว็	 บนพืน้ฐานของหลกัการทีถ่กูต้องและปลอดภยั	 ด้วยสถานะของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่ 2	 
ได้เร่ิมต้นในการขึ้นฝึกปฏิบัติจริงกับผู ้ป่วย	 จึงมีผลท�าให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้สึกสับสนเร่ืองที่จะ 

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเตรียมยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดด�าและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากห้องปฏิบัติการ 
ในคณะ	ส่งผลท�าให้นักศึกษาพยาบาลมีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการจัดเตรียมยาได้ง่าย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
  วิดิทัศน์อยู่บน	Youtube	เข้าถึงวิดิทัศน์ได้ง่าย	รวดเร็ว	และสะดวก
  สามารถทบทวนหลักการและความถูกต้องในการจัดเตรียมยาฉีดก่อนปฏิบัติจริงกับผู้รับบริการ
	 	 https://www.youtube.com/watch?v=XoNs36A8Q5E&t=130s
	 	 https://www.youtube.com/watch?v=WqyWhIZ38vc
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 อาจารย์นิภาดา	ธารีเพียร	และ	อาจารย์ธเนศ	สินเชาว์ทอง
	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต
	 โทรศัพท์	 :	 02	997	2222	ต่อ	1445,	09	8270	2760,	06	1818	3338
	 Email	 :	 nipada.t@rsu.ac.th,	thanet.si@rsu.ac.th
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โปรแกรมแปลงอักษรเบลล์ (Braille Translator)

นักวิจัย  
	 ดร.เมทินี	จรรยาสุภาพ	และ	ศุภกฤษฏิ์	เกรียงขจร
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 	
สถานภาพสิทธิบัตร
	 ลิขสิทธิ์	เลขที่ค�าขอ	379418
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
	 เป็นผลงานทีเ่กดิจากประสบการณ์โดยตรงของผูส้ร้างสรรค์	 ทีไ่ด้มโีอกาสท�างานจติอาสาสอนการบ้านนกัเรยีน

ผูพ้กิารทางสายตา	 โดยมกีารสอนในหลายแขนงวชิา	 และพบว่า	 การเรียนรู้ของนกัเรียนกลุ่มนีส้ามารถท�าได้ด ี

ในทักษะด้านภาษา	 แต่พบว่าข้อจ�ากัดในการเรียนรู้นั้นขึ้นอยู่กับความอดทนของผู้ที่ช่วยอ่านหรือช่วย 

ท�าการบ้านแต่ละคน	 จงึแสวงหาเครือ่งมอืทีล่ดการพึง่พาบคุคลอืน่ในการเขยีนการบ้านตอบส่งคณุครใูห้กบัน้องๆ	
ผู้พิการทางสายตา

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
	 โปรแกรมการแปลงอกัษรเบลล์	 Braille	 Translator	 จดัท�าขึน้เพือ่ให้นกัเรยีนผูพ้กิารทางสายตา	 คณุครผููส้อน	

และครอบครัวของนักเรียนได้ใช้ในการแปลงอักษรเบลล์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	 ซึ่งสามารถแปลง
การบ้านจาก	 word	 file	 (text	 file)	 ให้เป็นอักษรเบลล์	 และสามารถอ่านไฟล์ภาพอักษรเบลล์ที่นักเรียน 

เขียนตอบกลับในการบ้านเป็นข้อความ	(text	file)	และไฟล์เสียง	(audio	file)	ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
	 เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
	 ต้นแบบระดับ	pilot	scale	
	 ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�างานจริง

เงื่อนไข
	 เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
	 งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	 โทรศัพท์	 :	 02	329	8212	ต่อ	1808	259	99544
	 Email	 :	 kmitl.tlo@gmail.com




