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1. ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ -- ผลงาน
I. ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ II. ชื่อเรื่อง
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จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่โดย
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7100
โทรสาร 0 2564 6985
ผลิตและออกแบบโดย
งานออกแบบ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ
หัวข้อ
วัตถุประสงค์

รูปแบบการของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ
เทคโนโลยีที่เข้าร่วม
โครงการ

รายละเอียด
• เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในภาคเอกชน
• เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในภาคเอกชน
• เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งรวมงานวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
• เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ำกัดของเทคโนโลยี
เพื่อน�ำไปสู่ การพัฒนาผลงานวิจัยให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมากขึ้น
เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการน�ำไปใช้ในการผลิต
จ�ำหน่าย และ/หรือการประกอบธุรกิจ แบบไม่สงวนสิทธิ (Non-exclusive)
20 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2561 (3 ปี)
• เทคโนโลยีที่น�ำเสนอเข้าโครงการมีอายุการเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นเวลา 2 ปี
• เทคโนโลยีใหม่ที่จะประกาศให้ทราบ ปีละ 2 ครั้ง
ผ่านกิจกรรม Thailand Tech Show

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
หัวข้อ
คุณสมบัติของผู้รับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
จ�ำนวนผู้รับถ่ายทอดฯ
ต่อการใช้งานเทคโนโลยี
รูปแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การยื่นความจ�ำนง

ระยะเวลาในการอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์
การติดตามประเมินผล
เงื่อนไขการยุติการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี

รายละเอียด
• เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นไทยอย่างน้อยร้อยละ 51
หรือ บุคคลธรรมดา
• มีศกั ยภาพ ความพร้อม ความเข้าใจเทคโนโลยี และมีบคุ ลากรทีพ่ ร้อมรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในสาขาที่สนใจ
• ในแต่ละเทคโนโลยีสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
• ในบางเทคโนโลยี อาจมีการก�ำหนดจ�ำนวนหน่วยงานทีร่ บั ถ่ายทอดตามความเหมาะสม
หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานที่สนใจ
ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การดูงาน เอกสาร
คู่มือ เป็นต้น
• ผู้สนใจยื่นความจ�ำนงได้ตามรอบที่กำ� หนด
• หน่วยงานที่สนใจสามารถยื่นความจ�ำนงขอใช้สิทธิได้ภายใน 4 เดือน
นับจากวันเปิดรับสมัคร
• หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณา และแจ้งหน่วยงานที่รับถ่ายทอด
เทคโนโลยีโดยตรง
3-5 ปี นับจากวันลงนามในสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ หรือ แล้วแต่ตกลงเป็นรายโครงการ
• มีการประชุมเพื่อติดตามผลร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
• หน่วยงานที่รับถ่ายทอดจัดท�ำรายงานผลการใช้เทคโนโลยี เสนอแก่หน่วยงาน
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นรายปี เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
• หากไม่มีการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในเวลา 2 ปี
นับจากวันลงนามในสัญญาฯ
• หากไม่มีการรายงานผลความคืบหน้ารายปีตามที่ตกลง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
หัวข้อ
ค่าธรรมเนียม
การเข้าร่วมโครงการ
ค่าธรรมเนียมการใช้
สิทธิเทคโนโลยี

ค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินการ
เอกสารที่ใช้

รายละเอียด
จ�ำนวน 30,000 บาท ช�ำระเมื่อลงนามในสัญญา
• กรณีมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและจ�ำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
บริษัทที่ใช้ประโยชน์เทคโนโลยี จะช�ำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (Royalty fee) ให้แก่
หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ในอัตรา 2% ของยอดขายของผลิตภัณฑ์นั้น
โดยช�ำระปีละ 1 ครั้ง และสามารถน�ำค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ
(30,000 บาท) มาหักลดได้
• กรณีมีการต่ออายุสัญญาจะยังคงใช้อัตราค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยีคงเดิม
หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การด�ำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ ค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ
สารเคมี ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง
มีการจัดท�ำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิร่วมกันระหว่าง หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
และหน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
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กลุ่มเภสัชภัณฑ์และเครื่องส�ำอาง
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สูตรผลิตแผ่นเจลลอกสิวเสี้ยนจากผงไหมซิริซินและกรรมวิธีผลิต
ครีมกันแดดกันยุง
สารสกัดจากเลือดจระเข้ เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางและเสริมอาหาร
นวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง
วิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวด�ำที่มีความคงตัวสูง
เครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดชาอัสสัม
ผลิตภัณฑ์เจลฟ้าทะลายโจรส�ำหรับท�ำความสะอาด
ลูกประคบสมุนไพรสดบรรจุกระป๋อง/ถุงรีทอร์ต
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวจากน�้ำมันร�ำข้าว/ถุงรีทอร์ต
เจลสมุนไพรแต้มสิว
ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวกายที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมเซริซินและวิตามินอี
ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวกายที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมเซริซินและวิตามินอี
กรรมวิธีการผลิตสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากใบบัวบกเพื่อใช้ในเครื่องส�ำอางนักวิจัย
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กล่องส�ำหรับใส่ชิ้นเนื้อ
แผ่นฟิล์มต้านจุลชีพ
สารสกัดจากดีบัวเพื่อควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ถุงมือส�ำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง
อุปกรณ์ส�ำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวก�ำหนดระดับน�ำ้ หนัก
อุปกรณ์รองรับของเสียจากการท�ำแผล
ตะกั่วก�ำบังรังสีส�ำหรับรูผนังรอดสายเครื่องช่วยหายใจในห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ยางยืดคล้องแขน
ยางยืดพลิกข้อมือ
แอนดรอยด์คัดกรองโรคหัวใจ
หมอนหนุนศีรษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันการล้มขณะเดินในผู้ที่ขาอ่อนแรง
ปลอกเปิดหลอดยา (Ampoule Opener Cases)
สูตรต�ำรับยาสมุนไพรส�ำหรับแก้ไอ
อุปกรณ์ช่วยจับขวดยา
สารสกัดตรีผลา
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วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
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กระสอบชลปราการ (n-Zack)
เตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง
กระดาษสากันน�ำ	
้
ผ้าฝ้ายกันน�ำ	
้
กระดาษสาทนไฟ
ฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา
เครื่องวัดสภาพอากาศ
การผลิตเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer
และ Standard Torque Transfer Wrench
ชิ้นงานเชื่อมส�ำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
เครื่องเติมอากาศท่อสถิตแบบสกรู
เครื่องยนต์พลังงานลมขนาด 9 กระบอกสูบ
อุปกรณ์ผลิตลมร้อนด้วยเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการต�ำ	
อุปกรณ์การถ่ายภาพส�ำหรับถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ
วัสดุมวลเบากันความชื้นจากเศษแก้วและเถ้าลอย
เคลือบเซรามิกจากเถ้าชานอ้อย
การตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม
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ชุดหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สื่อสาร
กล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียนการสอนชนิดพกพา
ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้
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อัญมณีและเครื่องประดับ
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การย้อมไข่มุกให้ได้สีเหลืองทอง
การย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน
การผลิตเครื่องประดับเงินจากนาโนซิลเวอร์เคลย์ (nano-silver clay)
ด้วยเทคนิคการลอกลาย
สูตรและกรรมวิธีการผสมนาโนซิลเวอร์เคลย์ (nano-silver clay)
ส�ำหรับการขึ้นรูปด้วยการปั้น
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92
94
96
98
100

103
104
106
108
110

113
114
116
118
120

ม.บูรพา

122

ม.บูรพา
ม.บูรพา

124
126
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
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(57 ผลงาน)

สูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว
สูตรหลามหมูยอไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร
สูตรไส้กรอกอิสานไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร
สูตรลูกชิ้นหมูไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร
ฟรุตโตริน
น�ำ้ มันชนิดผสมส�ำหรับทอด
แผ่นฟิล์มกักเก็บน�้ำมันหอมระเหย (ฟิล์มกลิ่นสมุนไพร)
วัสดุอ้างอิงรับรองอะฟลาทอกซินในเนยถั่ว
ทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ
ผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบจากแป้งเมล็ดขนุน
สูตรและกรรมวิธีผลิตขนมปังจากแป้งข้าวหอมนิล
พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุม
ผลิตภัณฑ์บะหมี่แห้งเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต
กรรมวิธีการผลิตเห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูป
การบ่งชี้ชนิดของปลาปักเป้าในวัตถุดิบอาหาร
ด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ (multiplex PCR)
ชุดดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูง ส�ำหรับคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ - น�ำ้ ตก ที่มีส่วนผสมกาบา
บรรจุภัณฑ์ห่อทุเรียนสดจากธรรมชาติ
ซุปไก่ด�ำตังกุย (ส่วนราก)
เส้นพาสต้า (ใช้ใบ) มีใยอาหาร
ขนมจีนน�้ำยาปลากึ่งส�ำเร็จรูป
น�ำ้ สมุนไพรตังกุยผสมน�ำ้ เห็ดหลินจือพร้อมดื่ม
เนยถั่ว
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม
น�ำ้ สลัดน�ำ้ ข้น
เค้กกล้วยหอมธัญพืช
ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วง
ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดเงาะ
ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดขนุน
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง
ผลิตภัณฑ์ แปรรูปเงาะครบวงจร
เครื่องดื่มชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม
เครื่องดื่มน�ำ้ มังคุดพร้อมดื่ม
เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว
ข้าวผงผสมเกลือแร่

สทน.
สทน.
สทน.
สทน.
จุฬาฯ
จุฬาฯ
สกว.
มว.
มว.
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา

129
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
153
154
155

มวล.
มอ.
มจธ.
วว.
วว.
วว.
วว.
วว.
วว.
วว.
วว.
วว.
วว.
วว.
วว.
วว.

157
159
161
162
164
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185

วว.
วว.
วว.
วว.
วว.
วว.
วว.
วว.
วว.

187
189
191
193
195
197
198
199
200
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98
99
100
101
102
103
104
105
106

		201

115

สารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง
กรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน
พรีมิกซ์สำ� หรับผสมน�้ำจืดเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์นำ	
�้
กรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น
กรรมวิธีการเก็บรักษาน�ำ้ เชื้อของปลาด้วยวิธีการแช่แข็ง
สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยซีแซนทิน (Zeaxanthin) และน�ำ้ มัน
สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเล ที่ประกอบด้วยแมงกานีสคีเลตและน�้ำมัน
อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการเก็บผลไม้
สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต
(calcium carbonate) และน�ำ้ มัน
การประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึงเซลล์ปรสิต Cryptocaryon irritans
ระยะธีรอนต์ (theront) เชื้อตายในอาหารส�ำหรับเลี้ยงปลาการ์ตูนเพื่อกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันต่อโรคจุดขาวน�ำ้ เค็มที่เกิดจากปรสิต C. irritans
การใช้สารเสริมอาหารโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึงเซลล์ยีสต์ทะเล Pichia sp.
เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลากะพงขาว
กรรมวิธีการแปลงเพศปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) ให้เป็นเพศผู้ทั้งหมด
ปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้
เครื่องหั่นเนื้อทุเรียนแบบแท่ง
เครื่องอบแห้งวัสดุการเกษตรด้วยคลื่นไมโครเวฟ
เครื่องเจาะผิวผลไม้
สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในการปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถ
ในการอุ้มน�ำ้ ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นำ�้
การใช้ฟองก๊าซเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด

อื่นๆ

(9 ผลงาน)

107
108
109
110
111
112
113
114
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(18 ผลงาน)

สวทช.
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา

202
204
206
208
210
212
214
216
218

ม.บูรพา

220

ม.บูรพา

222

ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา
มวล.
ม.กรุงเทพ
มอ.

224
226
228
230
232
234

มจธ.

236

		237

116 สวิตช์สัมผัสจากหมึกน�ำไฟฟ้า
สวทช.
117 ชุดทดสอบอย่างง่ายส�ำหรับการตรวจวัดไอออนนิกเกิล
สวทช.
(Test Kit for Nickel(II) Determination)
117 ชุดทดสอบส�ำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม
สวทช.
เฮกซะวาเลนต์โครเมียมพีพบี เี รนจ์เทสต์คติ (Hexavalent chromium test kit: ppb range) 		
ควิกเฮกซะวาเลนต์โครเมียมเทสต์คิต (Quick hexavalent chromium test kit)
119 ข้าวตอกหอม มณฑารพ
จุฬาฯ
120 ชุดทดสอบคุณภาพน�ำ	
้
จุฬาฯ
121 Current Shunt ความแม่นสูงเพื่อการสอบเทียบก�ำลังไฟฟ้า
มว.
122 วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มว.
123 การทวนสอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
มว.
แบบไฟเบอร์ออพติก: กรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมแก้ว
124 เทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบส�ำหรับนับจ�ำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน�้ำ	
วศ.

238
240
242

244
246
248
250
252
254
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สูตรผลิตแผ่นเจลลอกสิวเสี้ยน
จากผงไหมซิริซินและกรรมวิธีผลิต
นักวิจัย
นางวไลลักษณ์  แพทย์วิบูลย์
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8724  ยื่นค�ำขอวันที่ 28 มกราคม 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดผิวหน้าโดยการลอกสิวเสี้ยนบริเวณใบหน้าจ�ำหน่ายอยู่มากมายหลาย
ยี่ห้อ ซึ่งส่วนมากจะผลิตออกมาขายในรูปแบบของแผ่นผ้า (pore strip) ที่เคลือบสารออกฤทธิ์ส�ำคัญ
เอาไว้ เวลาจะใช้ก็น�ำแผ่นนี้มาแปะลงบนบริเวณผิวหน้าที่เปียก แล้วทิ้งไว้จนแห้งจึงค่อยลอกแผ่นผ้า
ออกสิวเสี้ยนก็จะหลุดออกมา สารออกฤทธิ์ส�ำคัญที่ใช้ในแผ่นลอกสิวเสี้ยนเหล่านี้ ส่วนมากเป็นสารเคมี
สังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเพียงแค่การลอกสิวเสี้ยน และอาจช่วยให้ผิวชุ่มชื่นในขณะใช้งานเท่านั้น ไม่ได้
ั นาแผ่นเจลลอกสิวเสีย้ น
มีฤทธิต์ า้ นการอักเสบหรือป้องกันไม่ไห้เกิดสิวขึน้ มาใหม่ ในการประดิษฐ์นจี้ งึ ได้พฒ
จากผงไหมซิลิซินขึ้น เพื่อให้ได้คุณสมบัติของการต้านการอักเสบ ยับยั้งการเกิดสิว และบ�ำรุงผิวไปด้วย
นอกเหนือจากการลอกสิวเสี้ยนเพียงอย่างเดียว
สรุปเทคโนโลยี
เป็นสูตรผลิตแผ่นเจลลอกสิวเสี้ยนที่มีส่วนผสมของผงไหมซิริซิน ซึ่งผลิตได้จากผงไหมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติพื้นบ้านของไทยน�ำมาผสมตามสูตรตามกรรมวิธีด้านเคมีโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการลดการใช้
ส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีที่ได้จากการสังเคราะห์อันอาจส่งผลกระทบให้เกิดการซึมสู่ผิวหนังและสะสม
ในร่างกายก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายผู้ใช้ในระยะยาวด้วย โดยมุ่งเน้นให้สิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลิตภัณฑ์
แผ่นเจลลอกสิวเสี้ยนที่มีประสิทธิภาพในการลอกสิวเสี้ยนและสามารถยับยั้งการอักเสบและป้องกัน
การเจริญของเชือ้ โรคบางชนิดได้ นอกจากนีก้ รดอะมิโนทีม่ อี ยูใ่ นผงไหมซิรซิ นิ ยังมีสว่ นช่วยคืนความชุม่ ชืน้
สู่ผิวหนังในบริเวณดังกล่าวด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
แผ่นเจล ลอกสิวเสี้ยนที่มีประสิทธิภาพในการลอกสิวเสี้ยนและสามารถยับยั้งการอักเสบและป้องกัน
การเจริญของเชือ้ โรคบางชนิดได้ นอกจากนีก้ รดอะมิโนทีม่ อี ยูใ่ นผงไหมซิรซิ นิ ยังมีสว่ นช่วยคืนความชุม่ ชืน้
สู่ผิวหนังในบริเวณดังกล่าว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ : 0 2401 9889 ต่อ 5918, 5933 มือถือ 06 1412 2836
e-mail
: watinc@tint.or.th
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ครีมกันแดดกันยุง
นักวิจัย
ดร. ชญานันท์ เอี่ยมส�ำอางค์
สังกัดศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1403000589 ยื่นค�ำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2557
เรื่อง ครีมกันแดดไล่ยุงออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน�้ำ
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10522 ยื่นค�ำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2557
เรื่อง ครีมกันแดดไล่ยุงออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน�ำ้
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000879 ยื่นค�ำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรื่อง ครีมกันแดดไล่ยุงไร้กลิ่นออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน�้ำ
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000880 ยื่นค�ำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เรื่อง ครีมกันแดดไล่ยุงไร้กลิ่นออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน�้ำส�ำหรับผิวบอบบาง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ครีมกันแดดไล่ยุง เป็นการพัฒนาสูตรต�ำรับครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันยุงได้นานขึน้ จากสารไล่ยงุ ธรรมชาติทคี่ วบคุมการปลดปล่อยด้วยเทคโนโลยีจากตัวพา
ไขมันรูปแบบนาโน และสามารถป้องกันรังสียูวีจากแสงแดด โดยที่ฤทธิ์ทั้งสองไม่มีผลหักล้างซึ่งกัน
และกัน วัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นมี้ งุ่ เน้นเพือ่ ความปลอดภัยและมีเหมาะสมต่อผูใ้ ช้มากเนือ่ งจาก
ส่วนประกอบที่ใช้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ สูตรต�ำรับในการเตรียมครีมนี้ยังสามารถพัฒนาในขั้น
อุตสาหกรรมได้ง่าย และต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก นอกจากนั้นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
การรวมกันระหว่างสารไล่ยุงและสารที่ใช้ป้องกันแสงแดดยังไม่มีผลเปลี่ยนแปลงทั้งค่า SPF และ
ฤทธิ์ในการไล่ยุงอีกด้วย (SPF>15 และปกป้องยุงได้นานมากกว่า 6 ชั่วโมงจากห้องทดสอบของ
กองกีฏวิทยาทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)
สรุปเทคโนโลยี
ผลงานนวัตกรรมนีเ้ ป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้องค์ความรูด้ า้ นนาโนเทคโนโลยีมาเพือ่ การควบคุมการปลดปล่อย
ของสารไล่ยุงด้วยเทคนิค Nanostructured lipid carrier (NLC) โดยเทคนิคนี้ช่วยเพิ่มความคงตัว
ของอนุภาคนาโน และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บสารส�ำคัญได้ในปริมาณที่มากขึ้น โดยทั่วไป
อนุภาคนาโนไขมันในรูปแบบ NLC นี้จะสามารถกักเก็บสารส�ำคัญที่ไม่สามารถละลายน�้ำได้ถึง
90 เปอร์เซ็นต์อกี ทัง้ ยังสามารถควบคุมการปลดปล่อยของสารส�ำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย NLC นี้
เป็นการเตรียมอนุภาคนาโนด้วยไขมันมากกว่า 1 ชนิด ท�ำให้ได้อนุภาคที่ไขมันอยู่ในรูปอสัณฐาน
ท�ำให้มีพื้นที่ในการบรรจุสารส�ำคัญได้มากขึ้นเนื่องจากการจัดเรียงตัวที่ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งอนุภาค
นาโนไขมันมีข้อดีในการน�ำส่งตัวยาหรือสารส�ำคัญที่ดีกว่าระบบอื่นๆ คือไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ในต�ำรับท�ำให้พื้นที่ผิวของอนุภาคสูงขึ้นท�ำให้การยึดเกาะกับผิวหนังสูงขึ้นและสามารถท� ำให้เกิด
การปกคลุมผิวเมื่อทาลงบนผิวหนัง เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง
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สามารถพัฒนาในขัน้ อุตสาหกรรมได้งา่ ย และต้นทุนการผลิตไม่สงู มาก นอกจากนัน้ เมือ่ น�ามารวมกับ
สารที่ใช้ป้องกันแสงแดดแล้ว ไม่มีผลท�าให้ทั้งค่า SPF และ ฤทธิ์ในการไล่ยุงเสียไป
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติไล่ยุง:โดยฤทธิ์ส�าคัญทั้งสอง คือ กันแดด และไล่ยุง ไม่มีผลหักล้าง
ซึ่งกันและกัน
ส่วนประกอบส�าคัญในการไล่ยุงถูกห่อหุ้มในรูปแบบอนุภาคนาโน จึงลดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาการออกฤทธิ์ไล่ยุง
ด้วยกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยี เนื้อครีมทาแล้วไม่ทิ้งคราบขาว มีความคงตัวของเนื้อครีม
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุที่นานขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
สโรชา เพ็งศรี
หน่วยงาน : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1311
โทรสาร
: 0 2564 7003
e-mail
: sarocha.phengsri@nstda.or.th
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สารสกัดจากเลือดจระเข้
เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางและเสริมอาหาร
นักวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร. ภก. จีรเดช  มโนสร้อยและศาสตราจารย์  ดร. ภญ. อรัญญา  มโนสร้อย
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิ
อยู่ระหว่างการยื่นขอรับความคุ้มครอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เลือดของจระเข้มีสรรพคุณบางอย่างที่ช่วยสมานแผลและรักษาโรคร้ายได้ โดยน�ำเลือดจระเข้มาทาแผล
หรือตากให้แห้งแล้วน�ำมารับประทาน แต่ในยุคนั้นยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสารส�ำคัญใน
เลือดจระเข้ตัวใดที่เป็นตัวออกฤทธิ์ ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยส่วนประกอบและฤทธิ์ต่างๆ ของเลือด
จระเข้มากขึน้ แต่ยงั ไม่เป็นทีแ่ พร่หลาย แม้วา่ ขณะนีป้ ระเทศไทยจะมีฟาร์มจระเข้ทเี่ พาะเลีย้ งเชิงพาณิชย์
อยู่จ�ำนวนมากก็ตาม แต่ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้เพื่อใช้เสริมอาหารที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาดนั้น ส่วนใหญ่
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มิใช่เป็นสารสกัด แต่เป็นผงเลือดจระเข้ซึ่งมักมีราคาสูงและต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ผลงานนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเลือดจระเข้ที่เลี้ยงในประเทศไทยซึ่งเป็นของเหลือใช้จาก
หนังและเนื้อจระเข้เพื่อใช้เป็นเครื่องส�ำอางและเสริมอาหาร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจแก่ผู้เพาะเลี้ยงฟาร์มจระเข้ในประเทศไทยได้   โดยเตรียมสารสกัดจากเลือดจระเข้ด้วยสภาวะที่
เหมาะสม แล้วน�ำมาทดสอบฤทธิท์ างชีวภาพทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ครอบคลุมฤทธิท์ างเครือ่ งส�ำอางและเสริมอาหาร
โดยเทคโนโลยีและข้อมูลที่ได้สามารถน�ำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางและเสริมอาหารที่มีต้นทุน
การผลิตต�ำ 
่ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานของ อย. เพือ่ การจ�ำหน่ายทัง้ ในและต่างประเทศได้
สรุปเทคโนโลยี
สารสกัดจากเลือดจระเข้และตะกอนเลือดจระเข้
1) สารสกัด POEC เพื่อน�ำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางช่วยให้ผิวขาวและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2) สารสกัด SR เพื่อน�ำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางชะลอความแก่  
3) สารสกัด CBMH ที่คัดเลือกเพื่อน�ำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางส�ำหรับสิว
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีข้อมูลที่เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อน�าองค์ความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีส่วนประกอบ
ฮีโมโกลบินจระเข้ เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ เช่น เป็นยาปฏิชีวนะ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพและเครื่องส�าอาง
เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นการเตรียมสารส�าคัญโดยสกัดจากเลือดจระเข้ที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
เพื่อน�ามาเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แทนการใช้ผงจากเลือดจระเข้
เป็นการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้เลือดจากการเพาะเลี้ยงของฟาร์มจระเข้ที่มีการใช้เนื้อ
และหนังในเชิงพาณิชย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ก

ข

ค

ลักษณะสารสกัด POEC ซึ่งมีฤทธิ์สูงที่สามารถน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางช่วยให้ผิวขาวและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ก.) สารสกัด SR ซึ่งมีฤทธิ์สูงที่สามารถน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
ชะลอความแก่ (ข.) และสารสกัด CBMH ซึ่งมีฤทธิ์สูงที่สามารถน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
ส�าหรับสิว (ค.)

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา หรือคุณมารุต มุสิกบุตร
หน่วยงาน : ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายอุตสาหกรรม ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house
โทรศัพท์ : 08 6355 1183, 08 3016 0133
e-mail
: joke44_p@hotmail.com, momelon03@gmail.com
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นวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง
นักวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ  
สังกัดภาควิชากีฏวิทยา  คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
“ยุง” เป็นพาหะน�ำโรคหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง
เป็นต้น ในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก�ำจัดและป้องกันยุงหลากหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีสังเคราะห์ แต่ยากันยุงเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายเพราะมีสาร
ที่เป็นอันตรายผสมอยู่ ท�ำให้ผู้ใช้บางคนเกิดอาการแพ้ รวมทั้งมีผลกระทบจากการใช้ในระยะยาว
นักวิจัยจึงได้พัฒนาและคิดค้น “ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากสมุนไพรไทย” โดยผ่านการศึกษาและ
วิจัยในเชิงลึกเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยผ่านการทดสอบในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพหลากหลาย
้ ยาหม่องแห้ง และสเปรย์
รูปแบบ เช่น แผ่นแปะ ครีม ยาหม่องน�ำ 
สรุปเทคโนโลยี
สูตรและกรรมวิธผี ลิต “ผลิตภัณฑ์ไล่ยงุ และแมลงจากสมุนไพรไทย” ทีม่ คี วามปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
ต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบเป็นสมุนไทยที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก พัฒนาและ
ทดสอบจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภท
เดียวกัน  
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
ใช้ความเข้มข้นต�ำ 
่ แต่ให้ประสิทธิภาพสูง
ผ่ า นกระบวนการทดสอบทางวิ ช าการโดยใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการจ� ำ แนกคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของสาร
สมุนไพรไล่ยุง อาทิ สรรพคุณ (ไล่ก่อนสัมผัส ไล่หลังสัมผัส ฆ่า) ความเข้มข้น ชนิดของยุง ระยะเวลาใช้
และสถานที่
มีหลายหลากรูปแบบ อาทิ ครีม ยาหม่องน�้ำ ยาหม่องแห้ง และ สเปรย์
ไม่ก่อให้ยุงเกิดการต้านทานต่อสารเคมีที่ใช้ และสามารถใช้บ่อยๆ ได้ตามความต้องการ
ให้กลิ่น Aroma ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะเพื่อใช้บรรเทาหรือคลายเครียด
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สนใจสอบถามข้อมูล
คุณกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม หรือคุณจิตราภรณ์ ศฤงฆารวัฒน์
หน่วยงาน : ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายอุตสาหกรรม ชุดโครงการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
โทรศัพท์ : 09 4546 8570
e-mail
: jittraporn.trf@gmail.com, kittisak@trf.or.th
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วิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวด�ำที่มีความคงตัวสูง
นักวิจัย
อาจารย์ ดร. นิสากร  แซ่วัน          
น.ส. อนงค์นุช  ต๊ะค�ำ                  
น.ส. สาววรรณิศา วิชิต            
สังกัดส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10018  ยื่นค�ำขอวันที่ 13 ธันวาคม 2556
เรื่อง กรรมวิธีการผลิตสารประกอบโลหะเชิงซ้อนข้าวเหนียวด�ำ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันธุรกิจเครื่องส�ำอางมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่หลายขึ้นทั้งในกลุ่มสุภาพสตรีและ
สุภาพบรุษ และเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไม่มาก ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
ในท้องตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบทางเคมี ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มีส่วนประกอบจาก
สารสกัดธรรมชาติได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น แต่ทว่าข้อจ�ำกัดของสารสกัดธรรมชาติ คือ มักจะสลายตัว
ได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อโดนแสง ความร้อน หรือในสภาวะเป็นด่างซึ่งส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นกรรมวิธีการเตรียมสารสกัดธรรมชาติให้อยู่ในรูปแบบของสารประกอบเชิงซ้อน
โดยน�ำเอาสารสกัดข้าวเหนียวด�ำ  ทีม่ สี รรพคุณทางยาในการรักษาโรคผิวหนังได้ ทัง้ ยังมีสารแอนโทไซยานิน
ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ด้วย ท�ำให้ได้สารประกอบเชิงซ้อนข้าวเหนียวด�ำที่มีความคงตัวต่อแสง
ความร้อนและในสภาวะต่างๆ ได้ พร้อมยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ในการกระตุ้นการเจริญ
ของเซลล์รากขน
สรุปเทคโนโลยี
วิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวด�ำที่มีความคงตัวสูงจากการเป็นสารประกอบเชิงซ้อนร่วมกันกับ
อะตอมของธาตุโลหะ ไม่สลายตัวเมื่อโดนแสง ความร้อน หรืออยู่ในสภาวะเป็นด่าง มีฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระDPPH สามารถกระตุ้นการเจริญของเซลล์รากขนสูงกว่าตัวยาที่ใช้ในท้องตลาดมากถึง 2 เท่า
สามารถน�ำมาผลิตเป็นเครื่องส�ำอางประเภทตกแต่ง เช่น มัสคาร่า หรือ อายไลน์เนอร์ ได้ และผ่าน
การทดสอบในอาสาสมัครแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นสารประกอบเชิงซ้อนข้าวเหนียวด�าทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีกว่าสารสกัดธรรมชาติทวั่ ไป ไม่สลายตัวได้งา่ ย
ทั้งในแสง ความร้อน และสภาวะที่เป็นด่าง
มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ และการกระตุ้นการเจริญของเซลล์รากขน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร
หน่วยงาน : ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ : 0 5391 7014
โทรสาร
: 0 5391 7004
e-mail
: jetsadawat.vis@mfu.ac.th
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เครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดชาอัสสัม
นักวิจัย
อาจารย์ ดร. ณัตฐาวุฒิ  ฐิติปราโมทย์  
สังกัดส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        น.ส. ปริญญาพร  ปราชญ์เมธีกุล
   น.ส. จันทร์นิภาพร  นิ่มก�ำเนิด
   น.ส. ณ หทัย  สว่าง
   น.ส. สริญญา  สมบัติโต
   น.ส. พิมพร  ผัสดา
สังกัดโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503001961  ยื่นค�ำขอวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ชาอัสสัมมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Camellia sinensis var. assamica เป็นชาที่นิยมปลูกกันอย่าง
แพร่หลายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตามต�ำราสารานุกรมสมุนไพรไทย-จีน ชาอัสสัมถูกน�ำมาใช้เป็น
ยาสมุนไพรรักษาอาการต่างๆ เช่น ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ หน้ามืดตามัว แก้อาการร้อนในกระหายน�ำ 
้
บ�ำรุงหัวใจ ลดระดับน�้ำตาลและคลอเรสเตอรอลในเลือด เป็นยาแก้บิด รักษาอาการปวดท้อง ท้องเสีย
ช่วยย่อยอาหาร และขับปัสสาวะ เป็นต้น หรือน�ำมาท�ำชาเมีย่ ง ซึง่ จะใช้เฉพาะยอดอ่อน ท�ำให้เหลือใบแก่
บริเวณโคนต้น จึงน�ำมาวิจยั และพัฒนาเป็นสารออกฤทธิท์ างเครือ่ งส�ำอาง ถือเป็นการเพิม่ มูลค่าของเศษ
พืชท้องถิ่นที่เหลือใช้แล้ว
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากชาอัสสัมมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มโพลีฟีนอลและกลุ่ม
ฟลาโวนอยด์ จึงมีคุณสมบัติในการช่วยให้ผิวขาว ต้านความชรา และลดเลือนริ้วรอยบนผิวหนัง  ผ่านการ
ทดสอบในอาสาสมัครแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ท�ำให้ผิวขาว ต่อต้านริ้วรอย และลดเลือนการเกิดริ้วรอย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สนใจสอบถามข้อมูล
คุณเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร
หน่วยงาน : ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ : 0 5391 7014
โทรสาร
: 0 5391 7004
e-mail
: jetsadawat.vis@mfu.ac.th
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ผลิตภัณฑ์เจลฟ้าทะลายโจรส�ำหรับท�ำความสะอาด
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ   มีรัตน์
สังกัดคณะสหเวชศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 6299  ยื่นค�ำขอวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง  ผลิตภัณฑ์เจลฟ้าทะลายโจรส�ำหรับท�ำความสะอาด
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรไทย ที่มีสรรพคุณทางยาหลายประการ หนึ่งในนั้นคือมีฤทธิ์ในการต้าน
เชื้อโรคหลายชนิด ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส สามารถใช้รักษาโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสได้ เช่น
กระเพาะอาหารอักเสบจากเชื้อไวรัสงูสวัด เป็นต้น
สรุปเทคโนโลยี
สารสกัดจากใบฟ้าทะลายโจรในเอธิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ซึ่งช่วยก�ำจัดเชื้อแบคทีเรียและ
เชื้อไวรัสได้ดี ร่วมด้วยสารก่อเจล คือ คาร์โบพอล (carbopal) 940 ปรับพีเอช (pH) ของผลิตภัณฑ์นี้
ด้วยไตรเอธาโนลามีน (triethanolamine) และสารให้ความชุม่ ชืน้ คือ กลีเซอรีน (glycerine) ผลิตภัณฑ์
ที่ได้สามารถน�ำมาใช้ท�ำความสะอาดส่วนต่างๆ ของร่างกายได้โดยไม่ต้องใช้น�้ำช่วยล้าง สามารถก�ำจัดได้
ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส โดยไม่ท�ำให้ผิวหนังบริเวณที่ผ่านการท�ำความสะอาดสูญเสีย ความชุ่มชื้น
และมีความปลอดภัยเพราะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เจลฟ้าทะลายโจรส�ำหรับท�ำความสะอาด ซึ่งสามารถใช้ท�ำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้น�้ำช่วยล้าง ไม่ท�ำให้
บริเวณผิวหนังที่ท�ำความสะอาดเสียความชุ่มชื้น และยังสามารถก�ำจัดได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้
อีกด้วย

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
หน่วยงาน : ศ ูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร
: 0 3810 2287
e-mail
: tlo.buu.n@gmail.com
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ลูกประคบสมุนไพรสดบรรจุกระป๋อง/ถุงรีทอร์ต
นักวิจัย
นางจิตต์เรขา  ทองมณี  
สังกัดส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ลูกประคบสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับนวดประคบในสปาหรือการนวดแผนโบราณ   มีการส่งออก
ั ญาไทยทีน่ ำ� สมุนไพรพืน้ บ้าน เช่น ไพล ขมิน้ ชัน  
เพือ่ ใช้ในสปาในต่างประเทศ ลูกประคบสมุนไพรเป็นภูมปิ ญ
ตะไคร้   ผิวมะกรูด  ใบมะขาม  การบูร  พิมเสน เป็นต้น  มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ  รวมกันแล้วห่อด้วยผ้าดิบหรือ
ผ้าฝ้าย มัดให้แน่นเป็นลูกกลมๆ น�ำมาประคบตามร่างกายเพือ่ ลดการปวดเมือ่ ย คลายกล้ามเนือ้ ผ่อนคลาย
ความเครียด ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ท�ำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น โดยทั่วไปการผลิตลูกประคบเพื่อ
จ�ำหน่ายนิยมใช้สมุนไพรแบบทีท่ ำ� ให้แห้ง สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือน แต่การท�ำสมุนไพรแห้งโดยการ
อบหรือตากแดดนั้น  ถ้ากระบวนการท�ำสมุนไพรแห้งไม่ดี  เมื่อเก็บไว้นานหลายเดือนอาจมีราปรากฏให้
เห็นหรืออาจพบมอดในสมุนไพร  ซึ่งเป็นปัญหาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และการจ�ำหน่าย  โดยเฉพาะ
การส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งในหลายประเทศจะมีข้อก�ำหนดที่เข้มงวดในการน�ำผลิตภัณฑ์จากพืชเข้า
ประเทศ  ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรแห้งที่ส่งออกไปต่างประเทศอาจต้องผ่านการฉายรังสีเพื่อก�ำจัด
เชื้อจุลินทรีย์   แมลงและไข่แมลงที่ติดมากับสมุนไพร  ซึ่งขั้นตอนนี้นอกจากค่าใช้จ่ายในการฉายรังสีแล้ว  
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์มาท�ำการฉายรังสีด้วย ท�ำให้เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น
การผลิตลูกประคบสมุนไพรสดโดยใช้เทคโนโลยีบรรจุกระป๋องหรือถุงรีทอร์ต  สามารถขจัดปัญหาเหล่านีไ้ ด้  
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ลู ก ประคบสมุ น ไพรสดบรรจุ ก ระป๋ อ งหรื อ ถุ ง รี ท อร์ ต   โดยใช้ ค วามร้ อ นสู ง กว่ า
100 องศาเซลเซียส ท�ำให้ลกู ประคบสมุนไพรสดปลอดจากเชือ้ จุลนิ ทรีย์ แมลงและไข่แมลง   และยังมีกลิน่
และสีของสมุนไพรสดคงเดิม  สามารถเก็บไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้อง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ลูกประคบสมุนไพรสดบรรจุกระป๋องหรือถุงรีทอร์ต ปลอดจากเชือ้ จุลนิ ทรีย  
์ แมลงและไข่แมลง สามารถ
ส่งออกไปต่างประเทศได้
ลูกประคบสมุนไพรยังมีกลิ่นและสีของสมุนไพรสด  สามารถเก็บได้นาน 3 ปี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ   
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ลูกประคบสมุนไพรสดบรรจุกระป๋องหรือถุงรีทอร์ต

สนใจสอบถามข้อมูล
นางจิตต์เรขา ทองมณี
หน่วยงาน : ส�านักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2201 7111
โทรสาร
: 0 2201 7102
e-mail
: jitrekha@dss.go.th
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ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวจากน�ำ้ มันร�ำข้าว
นักวิจัย
นางสุบงกช   ทรัพย์แตง  
สังกัดส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการยื่นขอรับความคุ้มครอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
โดยทั่วไปร�ำข้าวจะมีน�้ำมันอยู่ถึงร้อยละ 19-20 น�้ำมันร�ำข้าว ประกอบด้วย กรดไขมันอิ่มตัวและกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวชนิดต่างๆ ได้แก่ ปาล์มมิติก (ร้อยละ 17-23) สเตียริก (ร้อยละ1.5-4.7) โอเลอิก
(ร้อยละ 30-45) ไลโนเลอิก (ร้อยละ 34-41) ไลโนเลนิก (ร้อยละ 1.4-3.7) วิตามินอี (Tocotrienols และ
tocopherols) 90-160 มก./100 กรัม (ในกลุม่ โทโคฟีรอลประมาณ 19-40% และกลุม่ โทโคไตรอีนอล
51-81%) แกมมา- ออริซานอล ร้อยละ 2-3 สาร โทโคไตรอีนอล และ แกมมา - ออริซานอล เป็นสาร
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมีบทบาทในการควบคุมประมาณคลอเรสเทอรอล โดยจะช่วยลดปริมาณ
คลอเรสเทอรอลที่ไม่ดี (LDL, Low Density Lipoprotein Cholesterol) และ ช่วยเพิ่มปริมาณ
คลอเรสเทอรอลที่ดี (HDL, High Density Lipoprotein Cholesterol) ให้กับร่างกาย ซึ่งสารทั้งสองนี้
พบเฉพาะในร�ำข้าวเท่านัน้ อีกทัง้ วิตามินอี และแกมมา - ออริซานอล ยังเป็นสารกันหืน ท�ำให้นำ�้ มันร�ำข้าว
สามารถเก็บไว้ได้นาน นอกจากนี้ยังพบว่า แกมมา - ออริซานอล มีความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระได้มากกว่าวิตามินอีถึง 6 เท่า (ในสภาวะที่อยู่ในน�้ำ) และมีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงยูวี
โดยน�ำ้ มันร�ำข้าวเพียงอย่างเดียวมีคา่ SPF อยูท่ ปี่ ระมาณ 50 ท�ำให้ผวิ หนังชุม่ ชืน้   ช่วยป้องกันการอักเสบ  
จึงถูกใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอางที่ช่วยป้องกันแสงแดด  หรือประเภทชะลอรอยเหี่ยวย่น
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนมี้ กี ารใช้นำ�้ มันร�ำข้าวสกัดเย็น มาใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิว ซึง่ น�ำ้ มันร�ำข้าวสกัดเย็น
มีสมบัติในการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเล็ตในช่วงแสง UVB จึงสามารถปกป้องผิวจากแสงแดดเป็น
การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ให้เกิดประโยชน์
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การใช้น�้ำมันร�ำข้าวสกัดเย็นมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว เป็นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมา
เป็นสารกันแดด  ทดแทนการใช้สารเคมี  เหมาะส�ำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย  
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
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สนใจสอบถามข้อมูล
นางสุบงกช ทรัพย์แตง
หน่วยงาน : ส�านักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2201 7179
โทรสาร
: 0 2201 7102
e-mail
: subongkoch@dss.go.th
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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เจลสมุนไพรแต้มสิว
นักวิจัย 		
ดร. กิ่งกาญจน์  บรรลือพืช  และคณะ
สังกัดคณะการแพทย์แผนไทย ม.อ.
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการยื่นขอรับความคุ้มครอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
สิวเป็นโรคผิวหนังที่พบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชายโดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยท�ำงานซึ่งถือเป็นโรคที่เกิด
ขึ้นใหม่ ของสถาบันโรคผิวหนังในปี พ.ศ. 2555-2557 พบว่ามีอุบัติการณ์ในการเกิดโรคสิวซึ่งเป็นโรค
ผิวหนังเป็นอันดับ 2 และในปัจจุบนั ประชาชนสนใจ หันมาเอาใจใส่สขุ ภาพ ความสวยความงามกันมากขึน้
สิวจึงกลายเป็นปัญหาโรคผิวหนังชนิดหนึ่งซึ่งกระทบต่อบุคลิกภาพ ในประเทศไทยพืชสมุนไพรมีบทบาท
ส�ำคัญในชีวติ ของคนไทยตัง้ แต่สมัยโบราณซึง่ มีการน�ำสมุนไพรไทยมาใช้เป็นอาหาร เครือ่ งดืม่ ยาป้องกัน
และรักษาโรค เครื่องส�ำอางส�ำหรับบ�ำรุงสุขภาพและเสริมความงาม การท�ำวิจัยครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้
เลือกต�ำรับยาจากแพทย์แผนไทย ธีรวัฒน์ สุดขาว โดยค�ำแนะน�ำจากสมพร ชาญวนิชย์สกุล ซึ่งทั้งสอง
ท่านเป็นหมอแผนไทยจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำนวน 1 ต�ำรับ
ที่ประกอบด้วย ขมิ้นชัน เหงือกปลาหมอ และ เบญจกานี ซึ่งจากงานวิจัยชิ้นนี้ทำ� เป็นรูปแบบสูตรต�ำรับ
และ มีการทดสอบฤทธิท์ งั้ ต�ำรับ ทัง้ ฤทธิต์ า้ นแบคทีเรีย ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ การทดสอบความคงตัว และ
ค่าความเป็นกรดด่างซึ่งให้ผลออกมีเป็นที่น่าพอใจ ประกอบกับไม่เคยมีสูตรเจลแต้มสิวสูตรใด ที่ผสม
สมุนไพรเหงือกปลาหมอ ซึ่งสรรพคุณของเหงือกปลาหมอ คือมีรสเค็มกร่อยร้อน ช่วยรักษาแผลอักเสบ
แก้โรคผิวหนัง แก้ไข้ แก้ปวดต่างๆ รักษากลากเกลื้อน นอกจากนี้ ใบเหงือกปลาหมอซึ่งมีสรรพคุณใน
การลดการอักเสบ และโรคผิวหนัง ซึง่ ช่วยให้การรักษาสิวอักเสบได้ผลดียงิ่ ขึน้ จากวิธเี ดิมทีใ่ ช้ในโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทย คือ การน�ำผงยามาผสมน�้ำแล้วพอกบริเวณสิวอักเสบ และยังยากต่อการท�ำความ
สะอาดด้วย จากผู้วิจัยจึงได้สกัดสารจากต�ำรับดังกล่าวมาท�ำเป็นรูปแบบเจลสมุนไพรแต้มสิวที่ง่ายต่อการ
ใช้งาน
สรุปเทคโนโลยี
น�ำสมุนไพรจากต�ำรับผงสมุนไพรแต้มสิว มาสกัดและท�ำเป็นรูปแบบเจลสมุนไพรแต้มสิว พร้อมทัง้ ทดสอบ
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การทดสอบความคงตัว และ ค่าความเป็นกรดด่าง เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน  
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ท�ำจากสมุนไพรที่มีการ พัฒนาจากต�ำรับผงสมุนไพรที่ใช้ได้ผล
2. รูปแบบการใช้งานที่ง่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
หน่วยงาน : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 9321, 09 0970 7099
โทรสาร
: 0 7428 9339
e-mail
: sitanon.a@psu.ac.th
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ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวกาย
ที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมเซริซินและวิตามินอี
นักวิจัย
ดร. วราภรณ์  สุทธิสา  และคณะ  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1103000742  ยื่นค�ำขอวันที่ 21 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวกายที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมเซริซินและวิตามินอี
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ส�ำหรับประเทศไทย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังมุ่งเน้นอยู่ที่อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหลัก โดยในแต่ละปี
จะมีวัสดุเหลือใช้หลังจากน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้ว ปีหนึ่งๆ ประเทศไทยยังมีเศษไหมเหลือทิ้ง
ไม่ตำ�่ กว่า 200,000 กิโลกรัม ซึง่ ในรังไหมจะมีสว่ นประกอบทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกายจ�ำนวนมาก รังไหม
ประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิด ได้แก่ เซริซิน (sericin) มีอยู่ประมาณ 20-30% ซึ่งคือส่วนที่เป็นกาวไหม
และไฟโบรอิน (fibroin) ประมาณ 70-80% คือส่วนที่เป็นเส้นไยไหม โปรตีนไหมเซริซิน มีคุณสมบัติ
ที่สามารถยึดติดกับผิวหนังได้ดี สามารถซึมซับเข้าไปในผิวหนัง ช่วยรักษาความชุ่มชื้น เซริซินสามารถ
ยึดติดได้คงทนกว่าคอลลาเจน สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้เป็นเวลานาน เมื่อทดลองใช้จะพบว่าเซริซิน
จะให้ความรู้สึกแห้งสบายกว่า มีคุณสมบัติการป้องกันการเกิดมะเร็ง ป้องกันการเสื่อมสภาพของผิวหนัง
ป้องกันไม่ให้ผวิ มีปฏิกริ ยิ ารุนแรงเมือ่ สัมผัสกับสิง่ แปลกปลอม ป้องกันรังสีอลุ ตร้าไวโอเล็ต (uv protection)
สามารถดูดกลืนรังสีอุลตร้าไวโอเลตและการท�ำงานของเอนไซม์ไทโลซิเนส สร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิวหนัง
ส่วนโปรตีนไหมไฟโบรอิน มีคุณสมบัติในการเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่สามารถให้ความชุ่มชื้นสูงถึง 300 เท่า
ของผิวหนัง เป็นโปรตีนสกัดจากไหมทีผ่ สานเป็นหนึง่ เดียวกับผิวหนัง ด้วยกระบวนการทางชีวเคมีเช่นเดียวกับ
ธรรมชาติผวิ และสามารถป้องกันอันตรายจากแสงอุลตร้าไวโอเลท ดังนัน้ โปรตีนไหมเซริซนิ จึงเป็นวัตถุดบิ
จากธรรมชาติที่เหมาะต่อการน�ำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
เครื่องดื่ม
สรุปเทคโนโลยี
เป็นการน�ำโปรตีนไหมเซริซนิ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ทีส่ ามารถให้ความชุม่ ชืน้ สูงถึง 300 เท่า
ของผิวหนัง และเป็นโปรตีนที่เข้ากันได้ดีกับโปรตีนในผิวหนังของมนุษย์ สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้เป็น
เวลานาน ป้องกันการเสือ่ มสภาพของผิวหนัง ป้องกันไม่ให้ผวิ มีปฏิกริ ยิ ารุนแรงเมือ่ สัมผัสกับสิง่ แปลกปลอม
และป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต อีกทั้งยังมีส่วนผสมของวิตามินอีที่ช่วยให้ผิวพรรณสดใสและเป็น
แอนติออกซิแดนท์ที่ช่วยให้เซลล์ต่างๆ รอดอันตรายจากท็อกซิน ช่วยชะลอความแก่ชรา ช่วยป้องกันผิว
จากการไหม้เกรียม ริว้ รอยเหีย่ วย่นและรอยแผลได้ดมี าเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โลชัน่ ส�ำหรับบ�ำรุง
ผิวกาย เพื่อให้ผิวพรรณมีความชุ่มชื้น สดใส ลดริ้วรอยและป้องกันแสงแดดได้
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ที่สามารถให้ความชุ่มชื้นสูงถึง 300 เท่าของผิวหนัง และเป็นโปรตีนที่เข้ากันได้ดี
กับโปรตีนในผิวหนังของมนุษย์ สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้เป็นเวลานาน
มีสว่ นผสมของวิตามินอีทชี่ ว่ ยให้ผวิ พรรณสดใสและเป็นแอนติออกซิแดนท์ทชี่ ว่ ยให้เซลล์ตา่ งๆ รอดอันตราย
จากท็อกซิน ช่วยชะลอความแก่ชรา
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณอทิตยา โพนทอง / คุณวันวิสาข์ บุญกล้า
หน่วยงาน : หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0 4375 4192
โทรสาร
: 0 4375 4192
e-mail
: msu_ipmo@hotmail.com
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559

(โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)

29

ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวกาย
ที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมเซริซินและวิตามินอี
นักวิจัย
ดร. วราภรณ์  สุทธิสา  และคณะ  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 1103000741  ยื่นค�ำขอวันที่ 21 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ผลิตภัณฑ์แชมพูที่มีส่วนผสมของโปรตีนไหมเซริซิน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การปลูกหม่อนเลีย้ งไหมเป็นอาชีพทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ของเกษตรกรในประเทศไทย ปัจจุบนั ได้มกี ารส่งเสริม
จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผูเ้ กีย่ วข้องต่างๆ ให้มกี ารเลีย้ งในทุกภาคของประเทศแต่ปริมาณ
ที่มากที่สุดจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั่วไปเกษตรกรจะเลี้ยงไหมใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ
การเลี้ยงไหมแบบครัวเรือนส�ำหรับเป็นรายได้เสริม เลี้ยงไหมพันธุ์ไทยและพันธุ์ไทยลูกผสม สาวเส้นไหม
และทอผ้าไหม ส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือการเลี้ยงไหมเชิงอุตสาหกรรม เลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ
เพือ่ จ�ำหน่ายรังไหมแก่โรงสาวไหม ปีหนึง่ ๆ ประเทศไทยยังมีเศษไหมเหลือทิง้ ไม่ตำ�่ กว่า 200,000 กิโลกรัม
ซึง่ ในรังไหมจะมีสว่ นประกอบทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกายจ�ำนวนมาก รังไหมประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิด
ได้แก่ เซริซิน (sericin) มีอยู่ประมาณ 20-30% ซึ่งคือส่วนที่เป็นกาวไหม และไฟโบรอิน (fibroin)
ประมาณ 70-80% คือส่วนที่เป็นเส้นไยไหม โปรตีนไหมเซริซิน มีคุณสมบัติที่สามารถยึดติดกับผิวหนัง
ได้ดี สามารถซึมซับเข้าไปในผิวหนัง ช่วยรักษาความชุ่มชื้น เซริซินสามารถยึดติดได้คงทนกว่าคอลลาเจน
สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้เป็นเวลานาน ต่อมาบริษัทได้ผลิต silk polymer ที่ทำ� จากเซริซิน เพื่อใช้
ในวงการเสริมสวยโดยมีสรรพคุณในการป้องกันเส้นผมเสีย ในขณะตกแต่งหรือเปลี่ยนทรงผม   เพราะใน
โปรตีนไหมประกอบไปด้วยสารต่างๆ มากมายโดยเฉพาะ Methionine ที่เป็นแหล่งที่ให้สารก�ำมะถัน
ป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับผม ผิวหนังและเล็บ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลโดยการผลิตเลซิตินในตับ
ลดไขมันในตับและป้องกันไต ป้องกันผมร่วงและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม และแชมพูโปรตีนไหม
ยังช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเคมีต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองในการผลิตแชมพูสระผม
ในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
สรุปเทคโนโลยี
เป็นการน�ำโปรตีนไหมเซริซินจากรังไหมพันธุ์ไทยสีเหลือง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ที่สามารถ
ให้ความชุ่มชื้นสูงถึง 300 เท่าของผิวหนัง สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้เป็นเวลานาน ป้องกันการเสื่อม
สภาพของผิวหนัง ป้องกันไม่ให้ผิวมีปฏิกิริยารุนแรงเมื่อสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอม และป้องกันรังสีอุลตร้า
ไวโอเลต ก�ำจัดสิ่งสกปรกในเซลล์ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย
บางชนิด มาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แชมพูสระผม เพือ่ ช่วยให้ผมมีความชุม่ ชืน้ ไม่แห้งแตกปลาย
ลดอาการคันศีรษะและป้องกันการเกิดรังแคได้ดี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับรังไหม และตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยหันมาใช้เครื่องส�ำอางที่
มีส่วนผสมจากธรรมชาติมากขึ้น
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ที่สามารถให้ความชุ่มชื้นสูงถึง 300 เท่าของผิวหนัง และเป็นโปรตีนที่เข้ากัน
ได้ดีกับโปรตีนในผิวหนังของมนุษย์ สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้เป็นเวลานาน ช่วยให้ผมมีความชุ่มชื้น
ไม่แห้งแตกปลาย ลดอาการคันศีรษะและป้องกันการเกิดรังแคได้ดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณอทิตยา โพนทอง / คุณวันวิสาข์ บุญกล้า
หน่วยงาน : หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0 4375 4192
โทรสาร
: 0 4375 4192
e-mail
: msu_ipmo@hotmail.com
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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กรรมวิธีการผลิตสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากใบบัวบก
เพื่อใช้ในเครื่องส�ำอางนักวิจัย
นักวิจัย
ผศ. ดร. ณัฏฐา  เลาหกุลจิตต์
รศ. ดร. อรพิน  เกิดชูชื่น
สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1003001306  ยื่นค�ำขอวันที่ 17 ธันวาคม 2553
เรื่อง กรรมวิธีการผลิตสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากใบบัวบกเพื่อใช้ในเครื่องส�ำอาง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนและแสงแดดจัด ความรุนแรงของแสงแดดและความร้อนเป็น
สาเหตุหลักที่ท�ำให้เกิดปัญหาความบกพร่องของผิวพรรณคนไทยอย่างมาก ปัญหาความหมองคล�้ำและ
รอยด่างด�ำบนใบหน้าเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์เมลานินซึง่ สามารถยับยังได้หลายวิธี การใช้ครีมหรือ
สารที่สามารถยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยเข้าไปรบกวนขั้นตอนการเกิดเม็ดสีเมลานินนั้น
จึงเป็นทาเลือกหนึ่ง เนื่องจากสะดวก ไม่ยุ่งยาก และราคาไม่สูง
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้ เพือ่ สกัดสาระส�ำคัญจากใบบัวบก (สดและแห้ง) โดยใช้ตวั ท�ำละลาย 2 ชนิด คือ เอทานอล
(ethanol) และปิโตรเลียมอีเทอร์ (petroleum ether) เพื่อให้สารสกัดมีประสิทธิภาพในการเป็นสาร
ต้านอนุมลู อิสระ และเป็นสารยับยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส และประยุกต์ใช้เป็นสารให้ความสว่าง
(lightening) ในครีมบ�ำรุงผิว
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สารสกัดจากใบบัวบกมีฤทธิ์ยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส และสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถ
น�ำสารที่ได้ไปพัฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง เช่น ครีมรักษาฝ้า ครีมลดรอยหมองคล�ำ 
้ และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสมจากธรรมชาตินำ� ไปใช้ทดแทนสารเคมี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร. กัลยาณี มีทรัพย์, คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
หน่วยงาน : ส�ำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์   : 0 2470 9663, 0 2470 9626  
: 0 2872 9083
โทรสาร
e-mail
: kanlayanee.mee@gmail.com,
pichet.tha@kmutt.ac.th  

32

Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
(โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)

2

การแพทย์
(16 ผลงาน)

Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559

(โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)

33

กล่องส�ำหรับใส่ชิ้นเนื้อ
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์สุพินดา  คูณมี และคณะ
สังกัดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9256  ยื่นค�ำขอวันที่ 30 มกราคม 2557  
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันการส่งชิ้นเนื้อเพื่อตรวจนั้นจะแช่อยู่ในถุงพลาสติก หรือกล่อง หรือขวดที่มีฝาปิดที่บรรจุน�้ำยา
ฟอร์มาลีน 10% แต่หากชิ้นเนื้อมีขนาดใหญ่มากเกินไป น�้ำยาจะไม่สามารถซึมผ่านได้ตลอดชิ้นเนื้อ ส่งผล
ให้ชิ้นเนื้อส่วนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวด้านบนเกิดการเน่า อาจส่งผลให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเกิด
การผิดพลาดได้
สรุปเทคโนโลยี
กล่องส�ำหรับใส่ชนิ้ เนือ้ ตามการประดิษฐ์นี้ มีลกั ษณะทรงสีเ่ หลีย่ มทึบ มีแผ่นกัน้ และแผ่นยึดร่อง ซึง่ สามารถ
รองรับเนื้อเยื่อได้หลายขนาด
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถจัดเรียงชิ้นเนื้อที่ถูกตัดได้ตามแนวกายวิภาคได้โดยไม่มีการกดเบียดระหว่างชิ้นเนื้อ
ช่วยให้ฟอร์มาลีนสามารถไหลเวียนในกล่องได้อย่างทั่วถึง ลดการเน่าเสียของเนื้อเยื่อ
มีผลงานวิจัยรองรับ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

34

Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
(โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
หน่วยงาน : ส�านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0 4320 2733 / 08 6451 4455
โทรสาร
: 0 4320 2733
e-mail
: tlo@kku.ac.th
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559

(โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)

35

แผ่นฟิล์มต้านจุลชีพ
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์จอมใจ  พีรพัฒนา  และคณะ
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9383  ยื่นค�ำขอวันที่ 29 มิถุนายน 2555
เรื่อง แผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
โรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคที่เกิดกับเนื้อเยื่อปริทันต์คือ กลุ่มของเนื้อเยื่อที่อยู่ล้อมรอบรากฟัน ท�ำหน้าที่
ยึดและพยุงฟัน ท�ำให้ฟันสามารถอยู่ในขากรรไกรได้ โรคปริทันต์จะเริ่มจากการอักเสบบริเวณเหงือกและ
ลุกลามไปยังโครงสร้างค�ำ้ จุนฟัน สาเหตุเกิดจากจุลชีพที่อยู่ในคราบจุลินทรีย์ที่ยึดเกาะกับผิวฟันใกล้ขอบ
เหงือกปล่อยสารที่เป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อปริทันต์ ท�ำให้โครงสร้างตัวค�้ำจุนฟันถูกท�ำลาย
ยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทออกฤทธิ์ทั่ว
ร่างกายและประเภทออกฤทธิเ์ ฉพาะที่ ยาประเภทออกฤทธิท์ วั่ ร่างกายมักเป็นแบบรับประทาน มีราคาถูก
แต่ข้อเสียคือ ต้องทานยาปริมาณมาก และยากระจายไปบริเวณร่องลึกปริทันต์ต�่ำท�ำให้มีความเข้มข้น
ไม่เพียงพอต่อการยับยั้งเชื้อจุลชีพ ส่วนยาประเภทออกฤทธิ์เฉพาะที่สามารถน�ำส่งยาเข้าสู่บริเวณร่องลึก
ปริทันต์ได้โดยตรง
สรุปเทคโนโลยี
เป็นยาต้านจุลชีพแบบออกฤทธิ์เฉพาะที่ในรูปของแผ่นฟิล์มบาง ไม่มีส่วนผสมของสารละลายอินทรีย์
ออกฤทธิ์ได้นานและน�ำส่งยาได้ง่าย โดยเป็นระบบน�ำส่งแบบหนึ่งหน่วยขนาดยาท�ำให้ลดการปนเปื้อน
ข้ามได้ โดยผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์นสี้ ามารถน�ำส่งยาต้านจุลชีพเข้าสูบ่ ริเวณร่องลึกปริทนั ต์และสามารถ
รักษาระดับยาได้เป็นเวลานาน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นยาต้านจุลชีพส�ำหรับรักษาโรคปริทนั ต์อกั เสบทีอ่ ยูใ่ นรูปของแผ่นฟิลม์ บาง สามารถออกฤทธิเ์ ฉพาะ
ที่ได้นานอย่างน้อย 5 วัน
ไม่มีตัวท�ำละลายอินทรีย์เป็นส่วนผสม จึงไม่มีสารตกค้างในระบบน�ำส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือที่เสาะหา
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สารสกัดจากดีบัวเพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกนุช   นรวรธรรม
สังกัดคณะสหเวชศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5571  ยื่นค�ำขอวันที่ 22 ธันวาคม 2551
เรื่อง สารสกัดจากดีบัวเพื่อควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อน ซึ่งมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน เพื่อควบคุม
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดให้เป็นปกติ ท�ำให้เกิดอาการแทรกซ้อนในระบบต่างๆ เช่น ไขมันในเลือสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด และโรคอื่นๆ อีกมากมาย วิธีการรักษาโรคเบาหวานที่ส�ำคัญ คือ การควบคุมอาหาร
การออกก�ำลังกาย และการใช้ยาลดน�ำ้ ตาลในเลือด
สรุปเทคโนโลยี
กรรมวิธีการสกัดสารจากดีบัวของดีบัวหลวงและน�ำสารสกัดดังกล่าวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดและ/
หรือควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และมุ่งหวังว่าผลการทดลองที่ได้จะสามารถ
น�ำไปพัฒนาต่อยอด เพือ่ ใช้เป็นยาส�ำหรับรักษาโรคเบาหวานจากสมุนไพรภายในประเทศ ช่วยลดการน�ำ
เข้ายาจากต่างประเทศ และท�ำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองด้านสาธารณะสุขได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สารสกัดจากดีบัวเพื่อควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ซึ่งบัวหลวงถือว่ามีสรรพคุณยาที่เด่นมาก เป็นพืชที่ใช้
ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน มีฤทธิ์ลดน�ำ้ ตาลในเลือด และใช้เป็นยาขยายหลอดเลือดเข้าสู่หัวใจ
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ถุงมือส�ำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง
นักวิจัย
คุณวัชรี  ลือนาม
สังกัดสถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร
เลขที่ค�ำขอ 0803001508  ยื่นค�ำขอวันที่ : 22  ธันวาคม  2551
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
งานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพานทองเปิดให้บริการรักษาทางกายภาพบ�ำบัดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539
โดยให้บริการประเภทต่างๆ ได้แก่ ระบบ neuromuscular disorder, musculo-skelatal และ
cardiopulmonary disorder โดยพบว่ามีผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่ติดและกล้ามเนื้อข้อไหล่อ่อนแรง
เข้ารับการรักษาถึง 20% และ 30% ตามล�ำดับ ของผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมด ซึ่งภาวะกล้ามเนื้อ
ข้อไหล่ตดิ หรืออ่อนแรงนี้ เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองทีม่ คี วามผิดปกติ (stroke หรือ cerebrovascular
acident) ในระยะแรกของผู้ป่วยที่ประสบกับภาวะโรคเลือดสมอง โดยส่วนใหญ่แล้วแขนขาข้างที่เป็นจะ
ไม่สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้ กล้ามเนื้อมีสภาวะอ่อนปวกเปียก (flaccid หรือ hyponia) ท�ำให้
ผูป้ ว่ ยเกิดภาวะเป็นอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึง่ ซีก และมีภาวะข้อไหล่ตดิ (frozen shoulder) ตามมา ดังนัน้
ในระยะนี้จึงต้องมีการเคลื่อนไหวแขนให้เต็มช่วงการเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันข้อไหล่ติดและรอการฟื้นตัว
ของสมอง และกล้ามเนือ้ ต่อไป เมือ่ เริม่ เข้าสูร่ ะยะทีผ่ ปู้ ว่ ยเริม่ มีกำ� ลังกล้ามเนือ้ เพิม่ ขึน้ (spastic) ปกติแล้ว
กล้ามเนือ้ ทีอ่ ยูส่ ว่ นต้นเช่น กล้ามเนือ้ หัวไหล่จะเกิดการเคลือ่ นไหวกลับคืนมาก่อนกลุม่ กล้ามเนือ้ ส่วนปลาย
ดังนั้นในระยะนี้ผู้ป่วยจะต้องออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มก�ำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้น ท�ำให้ผู้ป่วยสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
สรุปเทคโนโลยี
ถุงมือส�ำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง สามารถสวมได้ท้ังมือซ้ายและขวา เพื่อใช้ร่วมกับรอก
บริหารข้อไหล่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรงสามารถ
จับรอกบริหารข้อไหล่กระชับมากขึ้น ท�ำให้ผู้ป่วยสามารถออกก�ำลังกายได้ด้วยตนเอง ลดภาระการดูแล
ผู้ป่วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ถุงมือส�ำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง จัดให้มีถุงมือส�ำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง เพื่อ
ใช้ร่วมกับรอกบริหารข้อไหล่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท�ำให้ผู้ป่วยสามารถออกก�ำลังกายได้ด้วยตนเอง
เพิ่มก�ำลังกล้ามเนื้อ ความแข็งแรง ความทนทาน ของกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ ลดความพิการ และระยะ
เวลาในการบ�ำบัด
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สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
หน่วยงาน   : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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อุปกรณ์ส�ำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีตัวก�ำหนดระดับน�้ำหนัก
นักวิจัย
รศ. ดร. สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 01001000443  ยื่นค�ำขอวันที  ่ 3 มีนาคม 2553
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
โรคเบาหวานเป็นภาวะทีม่ รี ะดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นโรคเรือ้ รังชนิดไม่ตดิ ต่อทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญ
ของโลก การป้องกันความพิการจากการตัดเท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวานทีท่ ำ� ได้ คือ การบริหารเท้าและดูแลเท้า
ให้ถกู วิธที กุ วัน  นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยเบาหวานควรได้รบั การตรวจคัดกรองความผิดปกติของเส้นประสาททีเ่ ท้า
หรือตรวจการสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า หรือเรียกสั้นๆ ว่า การตรวจเท้าเบาหวาน (diabetic foot
examination)
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์สำ� หรับตรวจเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ตี วั ก�ำหนดระดับน�ำ้ หนักการกดตามการประดิษฐ์นี้ ซึง่ ประกอบด้วย
ด้ามจับ เส้นเอ็น (Bi-filament) และฝาครอบเส้นเอ็น (Bi-filament) โดยที่เส้นเอ็น (Bi-filament)
ประกอบด้วย เส้นเอ็นเส้นที่ 1 ท�ำหน้าที่ในการตรวจวัดการสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า และเส้นเอ็น
เส้นที่ 2 ท�ำหน้าที่เป็นตัวก�ำหนดระดับน�้ำหนักการกด (land mark) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย
เพื่อเพิ่มมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในตรวจสอบ
จุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นเี้ กีย่ วข้องอุปกรณ์ตรวจเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานทีป่ ระกอบด้วย ด้ามจับและเส้นเอ็น (Bi-filament)
ที่มีหน้าที่ในการตรววัดการสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า โดยเส้นเอ็นเส้นที่ 1 ท�ำหน้าที่ในการตรวจวัด
การสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า และเส้นเอ็นเส้นที่ 2 ท�ำหน้าที่เป็นตัวก�ำหนดระดับน�้ำหนัก (land
mark) เพือ่ ให้ผใู้ ช้สามารถใช้งานได้งา่ ย เพิม่ มาตรฐานและความน่าเชือ่ ถือในการใช้อปุ กรณ์ตรวจเท้าผูป้ ว่ ย
เบาหวานเพื่อคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่มีการสูญเสียประสาทรับรู้ความรู้สึก
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อุปกรณ์รองรับของเสียจากการท�ำแผล
นักวิจัย
นายแพทย์เกียรติศักดิ์  ทัศนวิภาส  
สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7536  ยื่นค�ำขอวันที่ 5 มิถุนายน 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันขั้นตอนการท�ำแผลที่บริเวณต่างๆ ของร่างกายนั้น จะปฏิบัติการบนการรองรับ ซึ่งจะรองรับวัสดุ
สิ้นเปลืองจากการท�ำแผล เช่น ผ้าพันแผล ส�ำลี หรือวัสดุทำ� แผลชนิดติดเชื้ออื่นๆ ร่วมกับการรองรับน�้ำ
หรือสารคัดหลั่งที่เกิดจากการท�ำแผล หลังจากนั้นขยะเหล่านั้นจะท�ำการแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. ส่วนของวัสดุท�ำแผลติดเชื้อที่จะต้องแยกเพื่อส่งไปเผาท�ำลาย 2. ส่วนของน�้ำล้างแผลและน�้ำคัดหลั่ง
ติดเชื้อ ในปัจจุนบันการแยกขยะสองกลุ่มนี้ท�ำได้ค่อนข้างล�ำบาก บุคลากรที่ท�ำการคัดแยกต้องท�ำหน้าที่
เพิ่มหลายขั้นตอน และมีโอกาสที่บุคคลเหล่านั้นจะได้รับการปนเปื้อนสารวัสดุติดเชื้อเหล่านี้ได้ง่าย
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์รองรับของเสียจากการท�ำแผล สามารถกรองวัสดุสิ้นเปลืองจากการท�ำแผลและน�้ำคัดหลั่งติดเชื้อ
หรือของเหลวอื่นๆ ที่เกิดจากการท�ำแผลออกจากกันเพื่อส่งแยกท�ำลายได้อย่างถูกต้อง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
อุปกรณ์รองรับของเสียจากการท�ำแผล สามารถกรองวัสดุสิ้นเปลืองจากการท�ำแผลและน�้ำคัดหลั่งติดเชื้อ
หรือของเหลวอื่นๆ ที่เกิดจากการท�ำแผลออกจากกันเพื่อส่งแยกท�ำลายได้อย่างถูกต้อง ท�ำให้สะดวกต่อ
การคัดแยกขยะติดเชื้อ
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ตะกั่วก�ำบังรังสีสำ� หรับรูผนังลอดสายเครื่องช่วยหายใจ
ในห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
นักวิจัย
พญ. อลิสรา  วงศ์สุทธิเลิศ และคณะ
สังกัดคณะแพทยศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8257  ยื่นค�ำขอวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบัน บุคลากรทางการแพทย์จ�ำเป็นต้องยืนข้างเตียงเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อบีบชุดช่วยหายใจแบบ
มือบีบให้ผู้ป่วยในระหว่างการตรวจ แม้ว่าจะมีการสวมใส่เสื้อและปลอกคอตะกั่วกันรังสี (lead apron
and lead collar) ให้กบั บุคลากรกลุม่ นี้ แต่ปริมาณรังสีทไี่ ด้รบั ก็ยงั มีขนาดสูงเพราะต้องยืนใกล้กบั แหล่ง
ก�ำเนิดรังสี ท�ำให้บุคลากรเสี่ยงต่อการได้รับรังสีสะสมเกินความจ�ำเป็น จากทฤษฎีการแผ่รังสีที่ปริมาณ
รังสีจะลดลงเมื่ออยู่ห่างจากจุดก�ำเนิดรังสีมากขึ้นและก�ำแพงคอนกรีตสามารถป้องกันรังสีขนาดสูงจาก
ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ได้บางสถาบันจึงเจาะรูผนังทีก่ นั้ ระหว่างสองห้องดังกล่าวเพือ่ ใช้ลอดสายเครือ่ งช่วย
หายใจให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถยืนบีบชุดช่วยหายใจแบบมือบีบให้ผู้ป่วยอยู่ภายในห้องควบคุม
ในระหว่างการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แต่ไม่มีอุปกรณ์ก�ำบังรังสีส�ำหรับช่องดังกล่าว ท�ำให้มีปริมาณ
รังสีบางส่วนผ่านเข้าสู่ห้องควบคุมได้
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์ตะกั่วก�ำบังรังสีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถยืนบีบชุดช่วยหายใจแบบมือบีบให้ผู้ป่วยภายในห้องควบคุมใน
ระหว่างท�ำการตรวจเอกซเรย์ เพื่อให้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการได้รับรังสี เป้าหมายของการใช้ตะกั่วก�ำบังรังสี
ส�ำหรับรูผนังลอดสายเครื่องช่วยหายใจในห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
จุดเด่นของเทคโนโลยี
จากทฤษฎีการแผ่รังสีที่ปริมาณรังสีจะลดลงเมื่ออยู่ห่างจากจุดก�ำเนิดรังสีมากขึ้นและก�ำแพงคอนกรีต
สามารถป้องกันรังสีขนาดสูงจากห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ได้บางสถาบันจึงเจาะรูผนังที่กั้นระหว่าง
สองห้องดังกล่าวเพื่อใช้ลอดสายเครื่องช่วยหายใจให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถยืนบีบชุดช่วยหายใจ
แบบมือบีบให้ผู้ป่วยอยู่ภายในห้องควบคุมในระหว่างการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แต่ไม่มีอุปกรณ์
ก�ำบังรังสีสำ� หรับช่องดังกล่าว ท�ำให้มีปริมาณรังสีบางส่วนผ่านเข้าสู่ห้องควบคุมได้
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ยางยืดคล้องแขน
นักวิจัย
ดร. เมธี  ธรรมวัฒนา  
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 1503000054  ยื่นค�ำขอวันที่ 13 มกราคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นการตรวจวินิจฉัยโรค ประเมิน รักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันการเป็นซ�ำ้ หรือภาวะแทรกซ้อน แก่ผู้ป่วยที่มีความพิการ หรือเสื่อมสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธี
การใช้ยา การท�ำหัตถการ การใช้เครื่องมือ การออกก�ำลังกายจ�ำเพาะ การให้ค�ำแนะน�ำทางการแพทย์
การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทน หรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสม ในปัจจุบันจะพบโรคต่างๆ ที่ต้องอาศัย
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูตรวจรักษา เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปรกติของระบบกล้ามเนื้อ และข้อต่อ  
อัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดทั้งชนิดเรื้อรังและไม่เรื้อรัง เป็นต้น
ซึ่งการท�ำกายภาพบ�ำบัดเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากในการรักษาอาการและฟื้นฟูร่างกาย ยิ่งถ้าผู้ป่วยสามารถ
ออกก�ำลังแขนด้วยการยก การดึงรัง้ ได้ยอ่ มเป็นผลดีตอ่ การฟืน้ ฟู แต่ในปัจจุบนั การกายภาพบ�ำบัดยังไม่มี
อุปกรณ์ในการกายภาพเฉพาะแขนทีส่ ะดวกในการพกพา สามารถท�ำเองได้ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยหรือญาติผปู้ ว่ ย
สามารถประดิษฐ์ได้เอง และออกก�ำลังกายได้ตลอดเวลาในที่พักอาศัยของผู้ป่วย
สรุปเทคโนโลยี
ยางยืดคล้อง ประกอบด้วยยางยืดที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น และมีแรงสะท้อนกลับจากการดึงยางยืด
ท�ำให้เกิดการออกก�ำลังกายแขน มือ ของผู้ป่วย ตลอดเวลาที่สวมสิ่งประดิษฐ์ ยางยืดคล้องแขน   เป็น
อุปกรณ์ที่มีน�้ำหนักเบา สามารถสวมใส่ได้ตลอดเวลา พกพาไปได้ง่าย ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยสามารถท�ำ
กายภาพเองได้ และมีประโยชน์อย่างยิ่งในการบ�ำบัดอาการกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง   โดยสิ่งประดิษฐ์นี้
มีการใช้วัสดุที่สามารถหาได้ทั่วไปน�ำมาประดิษฐ์  และไม่ยุ่งยากในการสวมใส่ ท�ำให้จัดเก็บได้ง่าย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์นี้สามารถปรับเปลี่ยนจากการคล้องมือ คล้องแขนสองข้าง มาเป็นแบบคล้องข้างเดียวได้
โดยอีกข้างสามารถน�ำไปคล้องกับวัสดุอนื่ ๆ ทีส่ ามารถดึงรัง้ แขนได้ เป็นอุปกรณ์ทมี่ นี ำ�้ หนักเบา สามารถ
สวมใส่ได้ตลอดเวลา พกพาไปได้ง่าย ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยสามารถท�ำกายภาพเองได้ และมีประโยชน์
อย่างยิ่งในการบ�ำบัดอาการกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง
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ยางยืดพลิกข้อมือ
นักวิจัย
ดร. เมธี  ธรรมวัฒนา
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขทีค�ำขอ 1503000053  ยื่นค�ำขอวันที่ 13 มกราคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นการตรวจวินิจฉัยโรค ประเมิน รักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันการเป็นซ�ำ้ หรือภาวะแทรกซ้อน แก่ผู้ป่วยที่มีความพิการ หรือเสื่อมสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธี
การใช้ยา การท�ำหัตถการ การใช้เครื่องมือ การออกก�ำลังกายจ�ำเพาะ การให้ค�ำแนะน�ำทางการแพทย์
การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทน หรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสม ในปัจจุบันจะพบโรคต่างๆ ที่ต้องอาศัย
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูตรวจรักษา เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ และข้อต่อ  
อัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง  ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดทั้งชนิดเรื้อรังและไม่เรื้อรัง เป็นต้น
ซึ่งการท�ำกายภาพบ�ำบัดเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากในการรักษาอาการและฟื้นฟูร่างกาย ยิ่งถ้าผู้ป่วยสามารถ
ออกก�ำลังแขนด้วยการยก การดึงรัง้ ได้ยอ่ มเป็นผลดีตอ่ การฟืน้ ฟู แต่ในปัจจุบนั การกายภาพบ�ำบัดยังไม่มี
อุปกรณ์ในการกายภาพเฉพาะแขนที่สะดวกในการพกพา สามารถท�ำเองได้ เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย
สามารถประดิษฐ์ได้เอง และออกก�ำลังกายได้ตลอดเวลาในที่พักอาศัยของผู้ป่วย
สรุปเทคโนโลยี
ยางยืดพลิกข้อมือ ประกอบด้วยยางยืดที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น และมีแรงสะท้อนกลับ จากการดึง
ยางยืด ท�ำให้เกิดการออกก�ำลังกายแขน มือ ของผู้ป่วย ตลอดเวลาที่สวมสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งยางยืดพลิกมือ
เป็นอุปกรณ์ทมี่ นี ำ�้ หนักเบา สามารถสวมใส่ได้ตลอดเวลา พกพาไปได้งา่ ย ผูป้ ว่ ยสามารถท�ำกายกายภาพ
เองได้ และมีประโยชน์อย่างยิ่งในการบ�ำบัดอาการกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง ในการพลิกมือจะท�ำให้กล้าม
เนื้อแขน และข้อมือได้รับการฟื้นฟู   
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นอุปกรณ์ทมี่ นี ำ�้ หนักเบา สามารถสวมใส่ได้ตลอดเวลา พกพาไปได้งา่ ย ผูป้ ว่ ยหรือญาติผปู้ ว่ ยสามารถ
ท�ำกายภาพเองได้ และมีประโยชน์อย่างยิ่งในการบ�ำบัดอาการกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง
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แอนดรอยด์คัดกรองโรคหัวใจ
นักวิจัย
ผศ. ดร. สุวรรณา  ถาวรรุ่งโรจน์  
สังกัดคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9109  ยื่นค�ำขอวันที่ 4 มีนาคม 2556  เรื่อง เครื่องคัดกรองโรคหัวใจด้วยเสียงหัวใจ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การคัดกรองโรคหัวใจ โดยโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้งานทุกสถานที่ที่เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้ สามารถคัดกรองผู้ที่มีเสียงหัวใจผิดปกติได้ถูกต้อง 84%
สรุปเทคโนโลยี
เป็นโปรแกรมติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต สามารถคัดกรองโรคด้วยเสียงหัวใจ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ใช้งานง่าย
2. ใช้ได้ทุกสถานที่ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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ชื่อโปรแกรม
ปุ่ม RECORD เป็นปุ่มเริ่มบันทึกเสียง
ปุ่ม STOP เป็นปุ่มสิ้นสุดการบันทึกเสียง
ปุ่ม SELECT FILE เป็นปุ่มเลือกเปิดไฟล์เสียงที่เก็บไว้
ปุ่มค�ำสั่งให้โปรแกรมเริ่มท�ำการ Classification เสียงที่บันทึก
หรือไฟล์เสียงที่เลือกไว้
6. ช่องแสดงผล Classification
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หมอนหนุนศีรษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
นักวิจัย
ผศ.ดร. สุวรรณา  ถาวรรุ่งโรจน์  
สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7134  ยื่นค�ำขอวันที่ 5 สิงหาคม 2554
เรื่อง อุปกรณ์ส�ำหรับหาระดับความสูงที่เหมาะสมของหมอนส�ำหรับแต่ละบุคคล
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
หมอนหนุนศีรษะที่เหมาะสมกับกายวิภาคของแต่ละบุคคล จะช่วยลดอาการเกร็งและปวดของกล้ามเนื้อ
ต้นคอ บ่า และหลัง หากสามารถผลิตหมอนได้เฉพาะบุคคลเช่นเดียวกับการตัดเสื้อผ้าจะเป็นสิ่งที่ดีมาก
แต่ยุ่งยากในการค้นหาร้านดังกล่าว วิธีที่ง่ายกว่านั้นคือวัดค่าทางกายวิภาคของแต่ละบุคคลแล้วน�ำหมอน
ที่สนใจมาวัดด้วยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เพื่อคัดเลือกหมอนให้ตรงกับบุคคลนั้น
สรุปเทคโนโลยี
เป็นอุปกรณ์ซึ่งสามารถวัดค่าทางกายวิภาคของแต่ละบุคคล แล้วน�ำค่าเหล่านั้นไปใช้ในการเลือกหมอน
เพื่อรับกับกายวิภาคที่วัดได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ใช้งานง่าย
2. ค่าที่วัดได้ด้วยอุปกรณ์ที่สร้างมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่วัดด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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อุปกรณ์ป้องกันการล้มขณะเดินในผู้ที่ขาอ่อนแรง
นักวิจัย
ผศ.ดร. สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์  
สังกัดคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8000  ยื่นค�ำขอวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
เรื่อง อุปกรณ์ป้องกันการล้มขณะออกก�ำลังกายบนลู่วิ่ง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผู้ที่ขาอ่อนแรงจากสาเหตุต่างๆ หากได้รับการฟื้นฟู จะช่วยให้กล้ามเนื้อของขาแข็งแรงขึ้น จนกระทั่ง
สามารถทรงตัวได้ หรือป้องกันกล้ามเนื้อขาลีบ การฟื้นฟูที่ได้ผลดีต้องลงน�้ำหนัก เช่น การเดิน เป็นต้น
แต่ผู้ที่อ่อนแรงและผู้ช่วยเหลือ คงกังวลกับการหกล้ม จึงหลีกเลี่ยงที่จะเดิน อุปกรณ์นี้จะช่วยพยุงไว้ ใน
ขณะก้าวเดินบนพื้นราบหรือบนลู่วิ่ง หากเสียหลักเครื่องจะรั้งไว้ จึงไม่ล้มลงพื้นหรือไม่กระแทก ไม่เกิด
อันตราย จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการฝึกเดิน นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วย
การเดินบนลู่วิ่งในผู้ที่สงสัยว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะขาดเลือด
สรุปเทคโนโลยี
เป็นอุปกรณ์ทชี่ ว่ ยพยุงผูท้ ฝี่ กึ เดิน ผูท้ กี่ ำ� ลังฟืน้ ฟูกล้ามเนือ้ ขา รวมทัง้ ผูท้ เี่ ข้ารับการตรวจในห้องตรวจหัวใจ
ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ใช้งานง่าย
2. ใช้ได้ทุกสถานที่
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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ปลอกเปิดหลอดยา (Ampoule Opener Cases)
นักวิจัย
ผศ. วีรยา  จึงสมเจตไพศาล    
สังกัดภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1502001172  ยื่นค�ำขอวันที่ 10 เมษายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
แพทย์ พยาบาลเป็นบุคลากรทีต่ อ้ งปฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ สีย่ งต่อภาวะคุกคามต่อสุขภาพ เช่น การเตรียมยาฉีด
ซึง่ มีขนั้ ตอนทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุจากของมีคมบาด โดยเฉพาะการหักหลอดยาชนิดแก้ว
(ampoule) หรือการเตรียมยาเพือ่ ผสมในสารละลายทีใ่ ห้ทางหลอดเลือดด�ำ  อีกทัง้ ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน
เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) ซึ่งต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน
ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการถูกหลอดยาบาดนิ้วมือ ท�ำให้เกิดบาดแผล เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เกิดความเจ็บปวด ปฏิบตั งิ านได้ไม่เต็มศักยภาพ มีผลท�ำให้คณ
ุ ภาพการปฏิบตั งิ งานลดลง ซึง่ จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โดยทัว่ ไปการหักหลอดยาชนิดแก้วจะใช้สำ� ลี หรือก๊อสปราศจากเชือ้ รองใต้ปลายหลอดยาก่อนหัก แม้จะ
มีการป้องกันแล้วยังพบอุบัติการณ์หลอดยาชนิดแก้วแตก และบาดนิ้วมือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชลธิชา รอดเพ็ชรภัยและคณะ, 2552 พบว่า การหักหลอดยาโดยใช้สำ� ลีหรือก๊อสรองในการหักหลอดยาฉีด
พบอุบัติเหตุ ร้อยละ 5.55 แม้สถานพยาบาล/โรงพยาบาลจะมีนโยบายและมาตรการเข้มงวดในเรื่อง
ความปลอดภัยในการท�ำงาน มีแนวปฏิบัติ การให้ความรู้ และรณรงค์ให้บุคลากรมีความตระหนักแล้ว
ก็ตาม  
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพการท�ำงาน ปลอกเปิดหลอดยา
(Ampoule Opener Cases) จึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันหลอดยาชนิดแก้วบาดมือ ใช้แทนส�ำลี หรือก๊อส
ปราศจากเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับหลอดยาชนิดแก้วทุกขนาด ใช้งานง่าย รวดเร็ว นิ้วมือไม่
สัมผัสโดยตรงกับปลายหลอดยา ผูป้ ฏิบตั งิ านมัน่ ใจและปลอดภัย หลังใช้งานสามารถน�ำปลอกเปิดหลอดยา
ไปซักและอบด้วยไอน�ำ้ ร้อน สามารถท�ำลายจุลนิ ทรียไ์ ด้ทกุ ชนิดรวมทัง้ สปอร์ของแบคทีเรีย ท�ำให้มนั่ ใจว่า
ปลอกเปิดหลอดยาปลอดเชื้อ และปลอดภัยในการเตรียมยาฉีด อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ส�ำลี
หรือก๊อสปลอดเชื้อ และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
สรุปเทคโนโลยี
ปลอกเปิดหลอดยา (Ampoule Opener Cases) ผลิตจากผ้าสักหลาดสองหน้าแบบแข็ง รีดอัดด้วย
ผ้ากาว ขนาด 2.8 x 4.8 ซม. ทนความร้อน ท�ำความสะอาดง่าย ท�ำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบด้วย
ไอน�้ำร้อน เป็นอุปกรณ์ป้องกันหลอดยาชนิดแก้วบาดมือ ใช้แทนส�ำลี หรือก๊อสปราศจากเชื้อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ใช้ได้กับหลอดยาชนิดแก้วทุกขนาด ผู้ปฏิบัติงงานท�ำงานได้รวดเร็วและปลอดภัย
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย นิ้วมือไม่สัมผัสโดยตรงกับปลายหลอดยา
ใช้ได้กับหลอดยาทุกขนาด
ใช้งานง่าย ท�ำงานได้รวดเร็ว
สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดปริมาณขยะ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
ตัวอย่าง :
ปลอกเปิดหลอดยา

ปลอกเปิดหลอดยา
(Ampoule Opener Cases)

ตัวอย่าง : ปลอกเปิดหลอดยา

ตัวอย่าง : การใช้ปลอกเปิดหลอดยา

สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล
หน่วยงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทรศัพท์ : 08 9142 7081
โทรสาร
: 0 2412 9079
: weeraya.jug@mahidol.ac.th
e-mail
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สูตรต�ำรับยาสมุนไพรส�ำหรับแก้ไอ
นักวิจัย
นายธีรวัฒน์ สุดขาว
สังกัดคณะการแพทย์แผนไทย ม.อ.
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000578  ยื่นค�ำขอวันที่ 10 เม.ย. 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อาการไอที่เกิดจากจากการอักเสบของล�ำคอ เป็นอาการที่รบกวนการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ยาแก้ไอ
จึงเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคนึกถึงเมื่อมีอาการ ซึ่งพบว่ายาแก้ไอที่ท�ำมาจากสมุนไพรได้รับความนิยมสูง
โดยทางการแพทย์แผนไทยมีสมุนไพรที่ช่วยรักษาอาการไอ และเจ็บคอหลายชนิด เช่น ขิง เสนียด ฟ้า
้ และบดผงละลายน�ำ้ จิบแก้เจ็บคอ และ
ทะลายโจร มะแว้งเครือ มะขามป้อม เป็นต้น ทัง้ รูปแบบทีเ่ ป็นน�ำ 
ปัจจุบันก็มีการน�ำสารสกัดจากสมุนไพรมาผลิตเป็นยาสมุนไพรแก้ไอจ�ำหน่าย  ส่วนใหญ่มักมีการระบุ
ส่วนประกอบ เช่น สารสกัดมะขามป้อม สารสกัดมะแว้ง สารสกัดชะเอมเทศ หรือสารสกัดเสนียด เป็นต้น
อีกทัง้ ยาแก้ไอสมุนไพรทีม่ กี ารจดสิทธิบตั รแล้วนัน้ พบว่ามีการมีการใช้สารสกัดมะขามป้อมเป็นตัวยาหลัก
เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีต�ำรับยาสมุนไพรบรรเทาอาการไอที่มีระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติหลายต�ำรับ
ประกอบด้วยสมุนไพร เช่น รากชะเอมเทศ บ๊วย มะนาวดองแห้ง เหง้าว่านน�ำ 
้ ผลมะแว้งเครือ ดอกกานพลู
เนื้อลูกสมอพิเภก เปลือกอบเชย เนื้อลูกมะขามป้อม ดอกเก๊กฮวย หล่อฮั่งก๊วย ผิวส้มจีน เนื้อลูกสมอ
รากชะเอมไทย ดอกกานพลู ใบสวาด ใบตานหม่อน ใบกะเพรา ฯลฯ แต่ไม่มกี ารใช้สมุนไพรชือ่ “โทงเทง”
เป็นส่วนประกอบร่วมกับสมุนไพรอืน่ ๆ มาก่อน โทงเทงเป็นสมุนไพรทีม่ รี สขม สรรพคุณช่วยรักษาทอนซิล
อักเสบ หอบหืด แก้เจ็บคอ และรักษาอาการไอเรื้อรัง ดั้งเดิมมีการใช้โทงเทงต�ำละลายสุรา หรือน�ำ้ ส้ม
สายชูชุบส�ำลีอมกลืนน�้ำ  แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้ฝีในคอได้ดีมากหรือต้มใส่น�้ำตาลทรายแดงและเกลือ
เล็กน้อยอมแก้เจ็บคอยังไม่พบการใช้เป็นส่วนประกอบในต�ำรับยาบรรเทาอาการไอร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ
มาก่อนซึ่งตามหลักการแพทย์แผนไทยแล้วการผสมโทงเทงซึ่งมีรสขม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ
การรักษาของยาแก้ไอได้ดี ทางผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นสูตรยาสมุนไพรแก้ไอขึ้นมาใหม่ โดยใช้สมุนไพร
บางชนิดจากยาบรรเทาอาการไอตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ท�ำการคัดเลือกตามหลักการแพทย์แผนไทย  
โดยให้ได้รส กลิ่น และสรรพคุณที่ดี ได้แก่ มะขามป้อม ชะเอมเทศ มะแว้งเครือ เสนียด  น�้ำตาลกรวด
น�้ำมะนาว น�้ำขิง เกลือ และเมนทอล โดยเพิ่มสมุนไพรที่ไม่เคยมีการใช้ผสมเป็นต�ำรับยาแก้ไอมาก่อน
คือโทงเทง
อีกทั้งผู้ประดิษฐ์มีการใส่น�้ำมะนาวสดในต�ำรับยา แทนการใช้น�้ำมะนาวแทรกเกลือเป็นกระสายร่วมกับ
ผงยา เพื่อเพิ่มสรรพคุณของการขับเสมหะ และง่ายต่อการรับประทาน และใช้น�้ำขิงสดผสมช่วยท้าย
ของการต้ม แทนการใช้ขิงแห้งบดผง เพื่อรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นจากการที่แพทย์จ่ายยาสูตรนี้ให้ป่วย
ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าใช้ได้ผลดี ผู้ป่วยพึงพอใจในผล
การใช้ยา
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สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เป็นยาน�้าที่ต้มมาจากสมุนไพร ประกอบด้วย โทงเทง มะแว้งเครือ เสนียด มะขามป้อม
ชะเอมเทศ น�้าตาลกรวด น�้ามะนาว น�้าขิง เกลือ และเมนทอล ที่ผ่านกรรมวิธี ขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ยาน�้าที่
ได้จากการต้มสมุนไพร
ความมุ่งหมายของสิ่งประดิษฐ์นี้ คือ เพื่อจัดท�ายาแก้ไอที่ผลิตจากสมุนไพรสูตรใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ
บรรเทาอาการไอ เจ็บคอ ช่วยท�าให้ชุ่มคอ รสชาติดี และไม่มีส่วนประกอบที่ท�าให้เกิดโทษต่อร่างกาย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. มีส่วนประกอบของโทงเทงที่ช่วยรักษาการอักเสบของล�าคอ และมีสรรพคุณครอบคลุมไปถึงการลด
การบวมของทอนซิล อีกทัง้ มีสมุนไพรได้แก่ ชะเอม มะขามป้อม เสนียด มะแว้งเครือ ช่วยรักษาการ
อักเสบของล�าคอ ลดไข้ ช่วยเรือ่ งการหายใจ และรักษาหวัดได้ในต�ารับเดียวกัน และส่วนผสมดังกล่าว
ท�าให้ได้ต�ารับยาแก้ไอที่รสชาติที่ดี ดื่มง่าย
2. มีการใส่น�้ามะนาวสดและน�้าขิงสด และเกลือ ในต�ารับยา แทนการใช้น�้ามะนาวแทรกเกลือเป็นก
ระสายร่วมกับผงยารักษาอาการไอเจ็บคอในอดีตซึ่งท�าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้ยายา นอกจาก
ท�าให้เกิดความสะดวกขึ้นแล้วยังเป็นการเพิ่มสรรพคุณต�ารับยา ในการช่วยละลายและขับเสมหะ
ท�าให้ชุ่มคอ ท�าให้ได้ต�ารับยาที่รสชาติที่กลมกล่อมขึ้น และง่ายต่อการรับประทานไม่ท�าให้คอแห้ง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
หน่วยงาน : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 07428 9321, 09 0970 7099
โทรสาร
: 0 7428 9339
e-mail
: sitanon.a@psu.ac.th
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อุปกรณ์ช่วยจับขวดยา
นักวิจัย 		
นพ. วรวิทย์  วาณิชย์สุวรรณ  และคณะ
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1403001732  ยื่นค�ำขอวันที่ 17 ธ.ค. 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ในหลายๆ กรณีจ�ำเป็นต้องใช้รักษาด้วยยาแบบฉีด หรือ
บางกรณีมีความจ�ำเป็นต้องมีการผ่าตัดหรือการท�ำหัตถการทางคลินิกที่ต้องใช้เข็มหรืออุปกรณ์สอดใส่เข้า
ในร่างกายผู้ป่วย ซึ่งจะต้องระมัดระวังหลายส่วนด้วยกัน เนื่องจากต้องท�ำการเตรียมยาแบบปลอดเชื้อ
จึงมีการคิดค้นนวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์ช่วยจับขวดยาเพื่อความปลอดภัยในการท�ำหัตถการทางคลินิก
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์ช่วยจับขวดยาที่ประกอบจากอลูมิเนียมชนิดงอได้ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักในการให้แรงบีบและฟอง
ยางพาราเป็นตัวกระจายแรงกดที่เกิดขึ้นบนขวดยา  อุปกรณ์ช่วยจับขวดยาที่สามารถจับขวดยาได้ทุก
ขนาดสิง่ ประดิษฐ์ อุปกรณ์ชว่ ยจับขวดยาเพือ่ ความปลอดภัยในการท�ำหัตถการทางคลินกิ เนือ่ งจากสมบัติ
เฉพาของฟองยางพาราที่มี นิ่มและความยืดหยุ่นสูงมากกว่าวัสดุอื่นๆ สามารถแนบสนิทกับขวดยาได้
ทุกขนาด และลดอุบัติเหตุของผู้รักษาพยาบาลในระหว่างปฏิบัติหัตถการทางคลินิกได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. เพื่อช่วยในเรื่องความปลอดภัยในการท�ำหัตถการทางคลินิก
2. เป็นการเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย ภายใต้การท�ำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

62

Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
(โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
หน่วยงาน : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 9321, 09 0970 7099
โทรสาร
: 0 7428 9339
e-mail
: sitanon.a@psu.ac.th
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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สารสกัดตรีผลา
นักวิจัย
ผศ. ดร. ประสบอร  รินทอง  และคณะ  
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1503001739  ยื่นค�ำขอวันที่ 22 กันยายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ตรีผลาเป็นพิกัดยาที่มีการใช้ในการรักษาแบบแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยส่วนผลของสมุนไพร 3 ชนิด
ได้แก่ สมอไทย (Terminalia chebula Retz., Combretaceae) สมอพิเภก (T. belerica (Gaertn.)
Roxb.) และมะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn., Euphorbiaceae) มีสรรพคุณปรับสมดุลธาตุ
ช่วยล้างพิษออกจากระบบต่างๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือดและระบบ
น�้ำเหลือง รายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาทั้งการทดสอบในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่า
ตรีผลามีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ แก้ทอ้ งผูก ต้านเซลมะเร็ง กระตุน้ การท�ำงานของระบบภูมคิ มุ้ กันในร่างกาย
และลดระดับไขมันในเลือด เป็นต้น
จากผลการวิจัยข้างต้น เห็นได้ว่าต�ำรับตรีผลามีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันถึงฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาต่างๆ อย่างไรก็ตาม การรับประทานสมุนไพรตรีผลาในรูปผงแห้ง เพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกาย
ตามข้อบ่งใช้ จ�ำเป็นต้องรับประทานในปริมาณมากและผู้บริโภคเกิดความยอมรับต่อผลิตภัณฑ์น้อย
การประดิษฐ์ตรีผลาในรูปแบบสารสกัดที่มีปริมาณสาร�ำสคัญสูง จึงช่วยให้ปริมาณผงยาที่ต้องรับประทาน
ต่อวันลดลง และสามารถน�ำสารสกัดไปพัฒนาต่อยอดเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารในรูปแบบยาเตรียมต่างๆ ต่อไป
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นเี้ ป็นกรรมวิธกี ารผลิตสารสกัดของต�ำรับตรีผลา ซึง่ สกัดสารส�ำคัญออกจากสมุนไพรโดยใช้นำ 
�้
อัลกอฮอล์หรือของเหลวทีม่ สี ว่ นผสมของน�ำ้ และอัลกอฮอล์  ท�ำสารสกัดให้อยูใ่ นรูปผงด้วยเทคนิคการพ่นแห้ง
โดยใช้ความร้อน (spray dry) หรือเทคนิคการระเหยแห้งเยือกแข็ง (freeze dry) ร่วมกับการใช้สารช่วย
ทางเภสัชกรรม เพื่อให้ได้สารสกัดตรีผลาในรูปผงแห้งที่มีความชื้นต�่ำ  มีความคงตัวดีและมีปริมาณสาร
ส�ำคัญสูง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สารสกัดตรีผลามีความชื้นต�่ำ  มีความคงตัวดี อายุการเก็บรักษาอย่างน้อย 2 ปี และมีปริมาณสาร
ส�ำคัญสูง
สามารถน�ำสารสกัดไปพัฒนาต่อยอดเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร เครื่องส�ำอางหรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร
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ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณอทิตยา โพนทอง / คุณวันวิสาข์ บุญกล้า
หน่วยงาน : หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0 4375 4192
โทรสาร   : 0 4375 4192  
e-mail
: msu_ipmo@hotmail.com
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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กระสอบชลปราการ (n-Zack)
นักวิจัย
นายสมศักดิ  ์ สุริยกุล
นายปรีด  ี ปิ่นประดับ    
สังกัดศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1203000893  ยื่นค�ำขอวันที่ 27 สิงหาคม 2555
เรื่อง ถุงอุ้มน�้ำ เครื่องหมายการค้า “nZACK” เลขที่ค�ำขอ 861338  ยื่นค�ำขอวันที่ 7 กันยายน 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากวิกฤตอุทกภัยเดือนกรกฎาคมปี 2554 และสิ้นสุดเมื่อมกราคม พ.ศ. 2555 มีประชาชนได้รับผล
กระทบแล้วมากกว่า 12 ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท และ
จัดให้เป็นภัยพิบัติซึ่งสร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว
ท�ำให้ในสภาวะนั้นประชาชนส่วนใหญ่ประสพความยากล�ำบากในการรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งแม้จะได้รับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐแล้วก็ตาม แต่บางส่วนยังใช้กำ� ลังทรัพย์สว่ นตัวช่วยเหลือตนเอง เช่น
การขนของขึน้ ทีส่ งู การอพยพออกจากพืน้ ทีห่ รือแม้กระทัง่ การใช้กระสอบทรายมากัน้ น�ำ้ บริเวณทีพ่ กั อาศัย
ซึง่ การใช้กระสอบทรายในการกัน้ น�ำ้ นัน้ เป็นวิธที ใี่ ช้กนั มายาวนาน ต้องใช้แรงงานคนในการขนส่ง การจัดเรียง
เพื่อกันน�้ำและการจัดเก็บเมื่อน�้ำลด นอกจากนั้นในสภาวะวิกฤตถุงทรายจะมีราคาสูงขึ้นกว่า 3 เท่า
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างสูงต่อประชาชนที่ประสบภัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชน จึงได้ทำ� การผลิตและ
พัฒนากระสอบชลปราการ เพื่อน�ำมาใช้ในการป้องกันน�ำ้ เมื่อเกิดอุทกภัย โดยกระสอบชลปราการมีนำ�้
หนักเบาสามารถขนส่งให้ถึงพื้นที่ต่างๆ ที่เกิดอุทกภัยได้สะดวกรวดเร็ว สามารถน�ำมาจัดเรียงซ้อนทับ
กันได้หลากหลายรูปแบบและจัดได้รวดเร็ว และสามารถป้องกันการซึมของน�้ำได้ดีเมื่อน�ำมาใช้ร่วมกับ
กระสอบทราย
สรุปเทคโนโลยี
กระสอบชลปราการประกอบด้วยถุงผ้าน�ำมาตัดเย็บตามแบบโครงสร้างที่ออกแบบไว้  แล้วท�ำการบรรจุ
วัสดุดูดซับของเหลวเข้าไปในส่วนที่ก�ำหนดของถุง น�ำมาจัดเก็บในถุงพลาสติกเพื่อการป้องกันความชื้น
และสะดวกในการขนส่งต่อไปยังผู้ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์กระสอบชลปราการมีประโยชน์ต่อการน�ำมาใช้ในการป้องกันน�ำ้ เมื่อเกิดอุทกภัย โดยกระสอบ
ชลปราการมีนำ�้ หนักเบาสามารถขนส่งให้ถงึ พืน้ ทีต่ า่ งๆทีเ่ กิดอุทกภัยได้สะดวกรวดเร็ว  สามารถน�ำมาจัดเรียง
ซ้อนทับกันได้หลากหลายรูปแบบ ใช้เวลาในการจัดเรียงน้อย มีความสามารถป้องกันการซึมของน�้ำได้ดี
และเมื่อน�ำมาใช้ร่วมกับกระสอบทรายจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสามารถป้องกันน�้ำท่วมได้ถึงระดับ
50 เซนติเมตร
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์กระสอบชลปราการมีประโยชน์ต่อการน�ำมาใช้ในการป้องกันน�้ำเมื่อเกิดอุทกภัย
มีนำ�้ หนักเบา
สามารถขนส่งให้ถึงพื้นที่ต่างๆที่เกิดอุทกภัยได้สะดวกรวดเร็ว
สามารถน�ำมาจัดเรียงซ้อนทับกันได้หลากหลายรูปแบบ ใช้เวลาในการจัดเรียงน้อย  
มีความสามารถป้องกันการซึมของน�ำ้ ได้ดี และเมื่อน�ำมาใช้ร่วมกับกระสอบทรายจะมีประสิทธิภาพที่
สูงขึ้นสามารถป้องกันน�ำ้ ท่วมได้ถึงระดับ 50 เซนติเมตร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
สโรชา เพ็งศรี
หน่วยงาน : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์   : 0 2564 7000 ต่อ 1311
โทรสาร    : 0 2564  7003
e-mail
: sarocha.phengsri@nstda.or.th
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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เตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง
นักวิจัย
ดร. พิสิษฏ์   มณีโชติ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน  มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8736  ยื่นค�ำขอวันที่ 8 ตุลาคม 2556
เรื่อง ห้องเผาไหม้เตาชีวมวล
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
นวัตกรรมเตาแก๊สชีวมวลกรุหอ้ งเผาด้วยอิฐทนไฟ เป็นการออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สชีมวลชุมชนขึน้ ใหม่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน ให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานในชุมชน โดยการกรุ
ด้วยอิฐทนไฟในห้องเผาไหม้ ซึ่งเตาแก๊สชุมชนที่ออกแบบใหม่นี้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางห้องเผาไหม้
14.2 เซนติเมตร และมีความสูงของห้องเผาไหม้เท่ากับ 31.7 เซนติเมตร ใช้หลักการเผาไหม้แบบ
อินเวอร์สดาว์นดราฟท์แก๊สซิไฟเออร์ (Inverted Downdraft Gasifier) จากการทดสอบพบว่าเตาแก๊ส
ชีวมวลที่ออกแบบใหม่มีประสิทธิภาพ 23.14% ในขณะที่เตาแก็สชีวมวลแบบเดิมที่ไม่ได้กรุห้องเผามี
ประสิทธิภาพเพียง 16.40%  หรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่า 40%
สรุปเทคโนโลยี
เตาแก๊สชีวมวลที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาแก๊สชีวมวลแบบเดิม 40% ในขณะที่มีต้นทุน
เพิ่มขึ้นเพียง 10% ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิง และหากน�ำมาใช้แทนเตาอั่งโลสามารถคืนทุนได้ภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน นอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นกว่า 2 เท่า
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดเชื้อเพลิง
มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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กระดาษสากันน�้ำ
นักวิจัย
ดร. มาโนช  นาคสาทา และ ดร.วิมล  นาคสาทา
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5478
เรื่อง กรรมวิธีการผลิตกระดาษสากันน�้ำและกระดาษสากันน�้ำที่ได้จากกรรมวิธีนี้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กระดาษสากันน�้ำเป็นนวัตกรรมการยกระดับคุณสมบัติของกระดาษสาให้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถกันน�ำ 
้
ท�ำให้ยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาและดูแลรักษาได้ง่าย สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวล
้ เหมาะกับน�ำไปท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น ถุง กระเป๋า กล่องเก็บของ
ว่าผลิตภัณฑ์จะเสียหายเมือ่ โดนน�ำ 
ปกสมุด ฯลฯ
สรุปเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตกระดาษกันน�ำ้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นกระบวนการอย่างง่ายและมีตน้ ทุนต�ำ ่ นอกจากนีก้ ระดาษสา
กันน�้ำที่ได้ยังมีลักษณะภายนอก ผิวสัมผัสเช่นเดียวกับกระดาษสาทั่วไป
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ง่าย ต้นทุนต�่ำ
สามารถขยายสเกลสู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน
ตาราง  เปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาษสากันน�้ำ 
ชนิดกระดาษสา
1. กระดาษสา
ทั่วไป
2. กระดาษสา
กันน�้ำที่
พัฒนาขึ้น

ลักษณะกายภาพ
มีสีนำ�้ ตาลอ่อน ไม่มีกลิ่น ผิว
สัมผัสมีลักษณะหยาบ สามารถ
พับงอได้
มีสีนำ�้ ตาลอ่อน ไม่มีกลิ่น ผิว
สัมผัสมีลักษณะหยาบ สามารถ
พับงอได้ เช่น เดียวกับกระดาษ
สา แต่มีความแข็งแรงมากกว่า
กระดาษสาทั่วไป

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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การดูดซับน�ำ้ ราคา
ดูดซับน�้ำ
ไม่ดูดซับน�ำ้

การประยุกต์ใช้ในเชิง
อุตสาหกรรม

ถูก ใช้ในงานศิลปะ
หัตถกรรม
ถูก วอลล์เปเปอร์ ผ้าม่าน
กระดาษ ถุงกระดาษ
กันน�้ำ
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หน่วยงาน : สวทช. ภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5322 6264, 08 1594 1385
โทรสาร   : 0 5322 6265
e-mail
: pantawat@nstda.or.th
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559

(โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)

73

ผ้าฝ้ายกันน�้ำ
นักวิจัย
ดร. มาโนช  นาคสาทา และ ดร. วิมล  นาคสาทา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7450 เรื่อง กรรมวิธีผลิตผ้าฝ้ายกันน�้ำและผ้าฝ้ายกันน�้ำที่ได้จากกรรมวิธีนี้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผ้าฝ้ายกันน�ำ้ เป็นนวัตกรรมการยกระดับคุณสมบัติของผ้าฝ้ายให้มีคุณสมบัติกันน�้ำ ซึ่งท�ำให้สามารถน�ำไป
ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
สรุปเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายพัฒนาขึน้ เป็นกระบวนการอย่างง่ายงานและมีตน้ ทุนต�ำ 
่ ไม่เป็นพิษต่อสิง่ แวดล้อม
จะท�ำให้อุตสาหกรรมผ้าฝ้าย โดยเฉพาะผ้าพื้นเมืองของไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและน�ำไปสู่การผลิต
ผ้าพื้นเมืองที่มีคุณสมบัติพิเศษกันน�ำ้ ได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ง่าย ต้นทุนต�่ำ
สามารถขยายสเกลสู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน
ตาราง เปรีบเทียบคุณสมบัติของผ้าฝ้ายกันน�ำ้ จากกระบวนการนี้
ชนิดผ้า

การดูดซับน�้ำ

1. ผ้าฝ้ายทั่วไป

ดูดซับน�้ำ

2. ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วย
อนุภาคนาโน

ไม่ดูดซับน�้ำ

3. ผ้าฝ้ายที่อาบพลาสมา ไม่ดูดซับน�้ำ
ของแก๊สซัลเฟอร์เฮก
ซะฟลูออไรด์
4. ผ้าฝ้ายกันน�ำ้ ที่ได้จาก ไม่ดูดซับน�้ำ
กรรมวิธีนี้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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ราคา

การประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

ถูก

ใช้ในงานศิลปะหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายชนิต่างๆ

ราคา
ชุดนักเรียนปลอดเชื้อและกลิ่น ต้องใช้เครื่องมือ
ค่อนข้างสูง ทีม่ ีราคาแพง
ราคาสูงมาก ยังไม่มีการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม
สารที่ใช้มีส่วนผสมของฟลูออรีน(F) ซึ่งเป็นสารที่ท�ำลาย
ชั้นโอโซน
ถูก

ผ้าปูโต๊ะ กระเป๋ากันน�้ำ ผ้าม่าน เสื้อกันฝน
จุดเด่นของผ้าฝ้ยกันน�้ำที่ได้จากกรรมวิธีนี้กระบวนการ
เตรียมไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้สารที่มีราคาถูก และไม่เป็น
พิษต่อสิ่งแวดล้อม

สนใจสอบถามข้อมูล
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กระดาษสาทนไฟ
นักวิจัย
ดร. มาโนช  นาคสาทา  และ ดร. วิมล  นาคสาทา
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5504  
เรื่อง กรรมวิธีการผลิตกระดาษสาทนความร้อนและกระดาษสาทนความร้อนที่ได้จากกรรมวิธีนี้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กระดาษสาทนไฟเป็นนวัตกรรมการยกระดับคุณสมบัติของกระดาษสาให้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถทนไฟ
เพิ่มความปลอดภัยในการน�ำกระดาษสาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนหรือลดอันตราย
จากอัคคีภัย เช่น โคมไฟ วอลเปเปอร์ มู่ลี่ เป็นต้น ช่วยให้ผู้ผลิตกระดาษสา มีช่องทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากกระดาษสามากขึ้น
สรุปเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตกระดาษทนไฟที่พัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการอย่างง่าย และมีต้นทุนต�่ำ  นอกจากนี้
กระดาษสาทนไฟที่ได้ยังมีลักษณะภายนอก ผิวสัมผัสเช่นเดียวกับกระดาษสาทั่วไป
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ง่าย ต้นทุนต�ำ่
สามารถขยายสเกลสู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน
กระดาษสาทน
กระดาษสาทนความร้อน
ความร้อนแบบเดิม
แบบที่พัฒนาขึ้นใหม่
1. การลุกติดไฟ
ลุกติดไฟ
ลุกติดไฟที่อุณหภูมิ ไม่ลุกติดไฟ
สูงขึ้น
2. ลักษณะกายภาพ มีสีนำ�้ ตาลอ่อน ไม่มีกลิ่น ผิวหยาบและ
มีสนี ำ�้ ตาลอ่อน ไม่มีกลิ่น ผิวสัมผัสมี
ผิวสัมผัสมีลักษณะหยาบ แข็งกระด้าง มากขึ้น ลักษณะหยาบ สามารถพับงอได้
สามารถพับงอได้
(เหมือนกระดาษสาที่ไม่เติมสารกันไฟ)
หัวข้อ

กระดาษสาทั่วไป

3. การดูดซับน�ำ้

ดูดซับน�้ำ

ดูดซับน�้ำดีขึ้น

4. การประยุกต์
ใช้ในเชิง
อุตสาหกรรม

ใช้งานศิลปะหัตถกรรม

น�ำไปใช้งานไม่สะดวก ท�ำโคมไฟและ วอลล์เปเปอร์ ที่ไม่ลุก
เนื่องจากแข็งกระด้าง ติดไฟ
(เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน)

ความร่วมมือที่เสาะหา
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ดูดซับน�้ำ

การลามไฟ

การเผา

กระดาษที่ไม่ได้เคิมสารกันไฟ

กระดาษที่เคิมสารกันไฟ

สนใจสอบถามข้อมูล
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ฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา
นักวิจัย
ดร. มาโนช  นาคสาทา  และ ดร. วิมล  นาคสาทา
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8653
เรื่อง กรรมวิธีการผลิตฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสาและฉนวนความร้อนทนไฟ
ที่ได้จากกรรมวิธีนี้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
นวัตกรรมวัสดุฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นการน�ำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
มาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่า และช่วยลดปัญหามลพิษจากการเผาท�ำลาย น�ำร่องกับเศษฟางข้าว พัฒนา
เป็นแผ่นฉนวนกั้นฝ้าเพดาน ที่มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดีมาก
สรุปเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตแผ่นฉนวนทนไฟที่พัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการอย่างง่ายและมีต้นทุนต�่ำ  โดยสามารถ
กันความร้อนได้ดีเทียบเท่าวัสดุประเภทใยแก้ว นอกจากนี้ยังกันเสียง มีความเบาและทนไฟ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ง่าย ต้นทุนต�่ำ
สามารถขยายสเกลสู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน
     
ข้อมูลจ�ำเพาะของแผ่นฉนวนกันความร้อนที่พัฒนาขึ้น
		
ค่าสัมประสิทธิ์การน�ำความร้อนต�่ำ (k) = 0.03 - 0.05 W/m.K
		ไม่ลุกติดไฟและไม่ลามไฟ (fire retardant)
		น�้ำหนักเบา: ความหนาแน่น  0.15 g/cm3
		แข็งแรง : สามารถรับแรงดึงสูงสุดได้ถึง  140 N/cm
		ดูดซับและลดการสะท้อนของเสียง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

78

Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
(โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)
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เครื่องวัดสภาพอากาศ
นักวิจัย
ผศ. ดร. เกริก  ปั้นเหน่งเพ็ชร
สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
สถานีตรวจวัดสภาพอากาศในประเทศไทยปัจจุบันมีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 1 สถานี ต่อพื้นที่
10,000 ตร.กม. หรือเทียบเท่า 1 สถานี ต่อ 1 จังหวัด ความละเอียดของข้อมูลจึงไม่เพียงพอที่จะท�ำให้
สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลผลิตพืชได้อย่างแม่นย�ำ  โครงการวิจัยนี้ได้จึงพัฒนาเครื่องวัด
สภาพอากาศที่มีความแม่นย�ำในการตรวจวัดและเก็บข้อมูลสภาพอากาศต่างๆ  ได้เทียบเท่ากับเครื่องที่
น�ำเข้าจากต่างประเทศทีใ่ ช้กนั แพร่หลาย แต่มรี าคาต้นทุนผลิตต�ำ 
่ จึงมีโอกาสทีจ่ ะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์
ภายในประเทศ เพือ่ ทดแทนเครือ่ งน�ำเข้าจากต่างประเทศได้ ซึง่ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการวางแผน
จัดการด้านการผลิตพืชและจัดการทรัพยากรของประเทศ
สรุปเทคโนโลยี
ชุดตรวจสภาพอากาศทั้งวัดปริมาณน�้ำฝน พลังงานรังสีดวงอาทิตย์   อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมและ
รอบรับ sensor อื่นๆ  และสามารถถ่ายโอนข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อผ่าน USB Portจุดเด่นของเทคโนโลยี
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถตรวจวัดและเก็บข้อมูลสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย ปริมาณน�้ำฝน พลังงานรังสี
ดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้นอากาศ ความเร็วลม  และรองรับ sensor อื่นๆ ได้
มีขนาดเล็ก ติดตั้งและใช้งานง่าย ใช้ solar cell ขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าใช้เอง
เลือกโอนการถ่ายข้อมูลจากเครื่องโดยผ่าน USB port หรือในรูปของ sms ได้
ต้นทุนผลิตต�ำ 
่ สามารถผลิตในประเทศเชิงพาณิชย์ และใช้ทดแทนเครื่องมือน�ำเข้าราคาแพงจากต่าง
ประเทศได้
มีศักยภาพทางการตลาดสูงทั้งในและต่างประเทศ  เนื่องจากทั่วโลกต่างตระหนักถึงความส�ำคัญของ
สภาพอากาศต่อ ระบบนิเวศน์ ภาวะโลกร้อน ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน การเตือนภัยและ
ป้องกันภัยธรรมชาติ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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การผลิตเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer
และ Standard Torque Transfer Wrench
นักวิจัย 		
นายทัศนัย  แสนพลพัฒน์  นายโชคชัย  วาดทอง
สังกัดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1401007688  ยื่นค�ำขอวันที่ 23 ธันวาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ การบิน การต่อเรือ มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น
ส่งผลให้มกี ารแข่งขันกันในด้านคุณภาพสูงขึน้ ตามไปด้วย และมีการให้ความส�ำคัญกับการควบคุมคุณภาพ
เช่น การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ อาทิ สกรู ประแจปอนด์ มากขึ้น ท�ำให้ปริมาณความต้องการในการ
สอบเทียบเครื่องมือเหล่านี้เพิ่มขึ้น
ในขณะทีค่ วามต้องการการสอบเทียบมากขึน้ ห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ปิดให้บริการสอบเทียบเครือ่ งมือวัดแรงบิด
ในระดับอ้างอิงยังคงมีน้อย และไม่เพียงพอ เนื่องจากการน�ำเข้าเครื่องมือวัดแรงบิดอ้างอิงมาตรฐาน
ประเภทนี้มีราคาสูงมาก ท�ำให้ไม่สามารถส่งเสริมการลงทุนเพื่อใช้งานในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดแรงบิดภายในประเทศได้
สรุปเทคโนโลยี
ห้องปฏิบตั กิ ารแรงบิด ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ผลิตเครือ่ งมือวัด Standard
Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench ที่น�ำมาใช้เป็น Standard ส�ำหรับ
น�ำมาให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการถ่ายทอดค่าการวัดที่ถูกต้องไปยัง
ผู้ใช้งานเครื่องมือประเภทประแจปอนด์และสกรูวัดแรงบิดในงานภาคอุตสาหกรรม
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องมือที่น�ำมาใช้เป็น Standard ส�ำหรับน�ำมาให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการถ่ายทอดค่าการวัดที่ถูกต้องไปยังผู้ใช้งานภาคอุตสาหกรรม  ในราคา
ที่ถูกกว่าเครื่องมือน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมาก
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบในประเทศได้น�ำประแจวัดแรงบิดอ้างอิงเปิดให้บริการสอบเทียบระดับ
เครือ่ งมือประเภท Torque Wrench Calibrator ซึง่ เป็นเครือ่ งมือมาตรฐานสอบเทียบให้กบั เครือ่ งมือ
ประเภทประแจปอนด์และสกรูวัดแรงบิดในงานภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มความเชื่อมั่นในการถ่ายทอดความถูกต้องในการสอบเทียบเครื่องมือประเภทประแจปอนด์และ
สกรูวัดแรงบิดในอุตสาหกรรม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายทัศนัย แสนพลพัฒน์
หน่วยงาน : ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2577 5100 ต่อ 2236
โทรสาร
: 0 2577 2859
e-mail
: tassanai@nimt.or.th,
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ชิ้นงานเชื่อมส�ำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
นักวิจัย
นายสมศักดิ  ์ ปามึก   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10280 ยื่นค�ำขอวันที  ่ 26 มีนาคม 2558
เรื่อง ชิ้นงานเชื่อมส�ำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ท�ำลาย (NDT) ได้ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม อาทิเช่น
ภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) ฯลฯ เพื่อให้ได้คุณภาพจ�ำเป็นต้องใช้ผู้ตรวจสอบที่มีสมรรถนะใน
วิชาชีพสูง ในสถานการณ์ปจั จุบนั มีหน่วยงานทีใ่ ห้การรับรองบุคลากรทางด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำ� ลาย
(NDT) เกิดขึน้ มากมายทัง้ ในส่วนขององค์กรรับรองจากต่างประเทศ หน่วยงานราชการ รวมทัง้ ศูนย์สอบ
และรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน ทั้งนี้กระบวนการทดสอบและรับรอง
จ�ำเป็นต้องมีเครื่องมือประเมินที่เหมาะสม ในส่วนการประเมินภาคปฏิบัติ ในสาขาอาชีพผู้ตรวจสอบ
โดยใช้คลืน่ เสียงความถีส่ งู ใช้ชนิ้ งานเชือ่ มมาตรฐานทีส่ งั่ ซือ้ จากต่างประเทศซึง่ มีราคาค่อนข้างสูง เนือ่ งจาก
ไม่มผี ผู้ ลิตภายในประเทศ ด้วยเหตุนจี้ งึ เป็นทีม่ าของการวิจยั และออกแบบสร้างชิน้ งานเชือ่ มส�ำหรับตรวจ
สอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงนี้ขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตขึ้นภายในประเทศและมีราคาถูกลง
สรุปเทคโนโลยี
การออกแบบสร้างชิ้นงานเชื่อมนี้ เป็นการสร้างจุดบกพร่องแบบขาดการหลอมละลายด้านข้างระหว่าง
ขอบของรอยต่อชิ้นงานกับเนื้อเชื่อม (Lack of Fusion) ด้วยการเชื่อมทับแผ่นเหล็กขนาดเล็กทับลงบน
ต�ำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เกิดชั้นอากาศด้านในรอยต่อแล้วเชื่อมทับด้วยการเชื่อมทิกและท�ำการเจียรนัย
เรียบ เมื่อน�ำไปตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยหัวตรวจสอบแบบมุมพบว่าให้สัญญาณสะท้อนสูง
และไม่มีสัญญาณอื่นแทรกซ้อน และมีคุณภาพใกล้เคียงกับชิ้นงานที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถท�ำซ�้ำเพื่อผลิตชิ้นงานจ�ำนวนมากได้
สามารถก�ำหนดขนาด ความยาว และต�ำแหน่งจุดบกพร่องได้อย่างแม่นย�ำ
สามารถพัฒนาต่อยอดจุดบกพร่องแบบอื่นๆ ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จ�ำกัด ผู้แทนจ�ำหน่ายเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์
ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ตรวจสอบงานเชื่อม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน
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สนใจสอบถามข้อมูล
คุณสมศักดิ์ ปามึก
หน่วยงาน : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์     : 0 2555 2000 ต่อ 2504 มือถือ 08 9129 8541
โทรสาร      : 0 2586 9014
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เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์แบบสกรู
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุรักษ์  ปีติรักษ์สกุล  
นายภานุวัฒน์  ตาค�ำ 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10295  ยื่นค�ำขอวันที่ 11 มีนาคม 2558
เรื่อง เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์แบบสกรูชนิดที่มีท่อจ่ายอากาศที่เพลา
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
้ เครื่องเติม
เครื่องเติมอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen) ในน�ำ 
อากาศสามารถจ�ำแนกได้หลายประเภท เช่น เครื่องเติมอากาศผิวน�้ำ  ได้แก่ เครื่องกลเติมอากาศชนิด
หมุนเร็ว (high speed mechanical surface aerator) เป็นต้น และเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน�้ำ  ได้แก่
เครื่องเติมอากาศแบบดิฟฟิวส์ (diffuser) เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์ (static tube aerator) เป็นต้น
เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์ (static tube aerator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการพ่นฟองอากาศไหลผ่านท่อ
ทีอ่ อกแบบให้ขดั ขวางการเคลือ่ นทีข่ องฟองอากาศในขณะเคลือ่ นทีข่ นึ้ สูผ่ วิ น�ำ 
้ ท�ำให้ฟองอากาศขนาดใหญ่
แตกตัวเกิดฟองอากาศขนาดเล็กจ�ำนวนมาก การเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างอากาศกับน�้ำนี้ ท�ำให้เพิ่ม
้ ข้อดีของเครื่องเติมอากาศ
ประสิทธิภาพของการถ่ายเทออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen) ลงในน�ำ 
ท่อสถิตย์ (static tube aerator) คือมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจนปานกลางถึงสูง ป้องกันการ
อุดตันของท่อจ่ายอากาศได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับแบบดิฟฟิวส์ (diffuser) เนื่องจากท่อป้อนอากาศ
จะออกแบบให้มีขนาดรู 1-5 มิลลิเมตร ดูแลรักษาง่าย ทั้งยังให้ความเร็วน�้ำรอบๆ เครื่องเติมอากาศ
ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ตะกอนไม่สะสมในบริเวณพื้นบ่อ
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์แบบสกรูที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักคือ ส่วนแรกเพลากลวง
ทีเ่ ชือ่ มติดกับใบสกรู ปลายด้านบนของสกรูเชือ่ มต่อกับท่อส่งอากาศ ส่วนปลายด้านล่างเชือ่ มต่อกับหัวฉีด
ส่วนที่สองท่อสถิตย์มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอก ภายในมีผิวเรียบ และส่วนที่สามฐานหรือทุ่นลอยน�้ำ  
เมื่อจ่ายอากาศผ่านเพลากลวง อากาศจะไหลลงด้านล่างผ่านหัวฉีด ฟองอากาศขนาดเล็กจะผลิตขึ้นและ
ไหลไปตามช่องว่างระหว่างสกรูกับท่อสถิตย์ขึ้นสู่ผิวน�ำ 
้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีประสิทธิในการถ่ายเทออกซิเจนสูงช่วยให้ประหยัดพลังงาน
มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงต�่ำ เนื่องจากไม่มีส่วนประกอบเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวในน�ำ 
้ ติดตั้งสะดวก
มีชว่ งการถ่ายเออกซิเจนกว้าง สามารถเติมอากาศได้ตงั้ แต่ในสระน�ำ้ จนถึงการใช้ในระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
แบบตะกอนเร่ง
มีความเร็วในการกวนน�ำ้ ที่ดี
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เครื่องยนต์พลังงานลม 9 กระบอกสูบ
นักวิจัย
อาจารย์อนุพนธ์  พิมพ์ช่วย สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 01103000676  ยื่นค�ำขอวันที่ 11 กรกฎาคม 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การประดิษฐ์นี้เป็นการสร้างเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานลมในการขับเคลื่อน โดยอาศัยการเคลื่อนที่กลับไป
กลับมาของลูกสูบจ�ำนวน 9 ลูกสูบทีเ่ รียงตัวล้อมเพลาข้อเหวีย่ งเป็นวงกลม โดยการจ่ายลมเข้าและคลายลม
ออกจากกระบอกสูบจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องท�ำให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนและได้ก�ำลังออกจากเครื่องยนต์
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องยนต์พลังงานลมขนาด 9 กระบอกสูบ เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานลมในการขับเคลื่อน โดยอาศัย
การเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของลูกสูบจ�ำนวน 9 ลูกสูบ ที่เรียงตัวล้อมเพลาข้อเหวี่ยงเป็นวงกลม โดย
คุณสมบัติของวาล์วจ่ายลม จะไม่ท�ำให้เกิดการต้านกันของลมที่จ่ายออกจากถังเก็บลม เนื่องจากมีการ
แยกด้านขับและด้านคายออกจากกัน เมือ่ กระบอกสูบได้รบั แรงอัดของลมจะท�ำให้ลกู สูบเคลือ่ นทีก่ อ่ ให้เกิด
แรงถีบผ่านก้านสูบหลักและก้านสูบรองอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งก�ำลังไปยังเพลาข้อเหวี่ยง ท�ำให้เกิด
การหมุนขึ้นที่เพลาส่งก�ำลัง และได้กำ� ลังออกจากเครื่องยนต์
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สร้างเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานลมซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด เพื่อน�ำมาใช้กับยานพาหนะขนาดเล็ก เป็นการ
ช่วยลดการกระจายมลพิษในแหล่งชุมชน
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อุปกรณ์ผลิตลมร้อนด้วยเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
นักวิจัย
อาจารย์อนุพนธ์  พิมพ์ช่วย
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 1403000133  ยื่นค�ำขอวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศทีถ่ อื ว่ามีพนื้ ทีเ่ หมาะแก่การเพาะปลูกท�ำการเกษตร ทัง้ พืชไร่และพืชสวน ซึง่ ใน
แต่ละปีมผี ลผลิตทางการเกษตรไม่วา่ จะเป็น ผลไม้ ยางพารา รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อบแห้งจากการประมง    
ที่ออกสู่ท้องตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นจึงนับได้ว่าการเกษตรท�ำรายได้
ให้กับประเทศเป็นอันดับต้นๆ
จากข้อมูลทีน่ ำ� เสนอมาข้างต้นพบว่า ผลไม้ ยางพารา รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อบแห้งจากการประมง    เป็นสินค้า
เศรษฐกิจทีน่ า่ สนใจทีป่ จั จุบนั ยังขาดเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยสนับสนุนในด้านการแปรรูป ซึง่ การแปรรูปในปัจจุบนั
ส่วนมากจะใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ขึ้นกับสภาพลมฟ้าอากาศ หรือใช้ความร้อนจากขดลวด
ความร้อนที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หรือบ้างก็ใช้ความร้อนจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงชีวมวลที่ยังขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่คุ้มค่า ดังนั้นจึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะ
ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ผลิตลมร้อน โดยอาศัยเตาผลิตแก๊สเชือ้ เพลิงเป็นแหล่งสร้างความร้อน โดยข้อดี
ของเตานี้คือใช้เป็นเชื้อเพลิงจากชีวมวลที่มาจากสิ่งที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนความร้อน ส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เป็นการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตลมร้อน โดยอาศัยเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงเป็นแหล่ง
สร้างความร้อน จากนั้นน�ำความร้อนที่ได้จากเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงมาถ่ายเทให้กับลมสะอาด      โดยอาศัย
ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกติดครีบช่วยแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งลมร้อนที่ได้
จะเป็นลมสะอาดที่สามารถน�ำไปใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การอบยางพารา การอบ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ การอบกุ้งแห้ง เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้คือ ผลิตลมร้อนที่สะอาดสามารถน�ำไปใช้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงจากชีวมวลที่มาจากสิ่งที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ดังนั้นจะช่วยลดมลพิษที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
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สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
หน่วยงาน : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
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อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการต�ำ
นักวิจัย
อาจารย์อนุพนธ์  พิมพ์ช่วย
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ 
� 1503000177  ยื่นค�ำขอวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เครื่องปรุงอาหารที่คนไทยนิยมรับประทานหลายชนิดต้องผ่านกระบวนการต�ำ เช่น กะปิ ข้าวคั่ว   พริกป่น
หรือพริกแกงต่างๆ โดยเฉพาะ กะปิถือเป็นเครื่องปรุงรสที่ได้รับความนิยมในทุกครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบัน
กะปิกลายมาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอาหารในประเทศไทย และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่างๆ มากมาย
จากการผลิตกะปิขาย โดยกรรมวิธีการท�ำกะปิให้ได้คุณภาพและเป็นที่นิยม ขั้นตอนสุดท้ายคือการต�ำ 
ซึ่งปัจจุบันมีการส่งกะปิออกไปจ�ำหน่ายมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยผ่อนแรงในการต�ำกะปิ โดยจัดให้มี ชุดสากจ�ำนวน 3 สาก ทีจ่ ำ� ต�ำ    
ลงมาสลับกันที่อัตรา 147 ครั้งต่อนาที ซึ่งการตกของสากจะกระทบที่ขอบของครกแล้วปลายสากจะ
ลื่นไถลเข้าสู่ก้นครกคล้ายกับลักษณะการต�ำด้วยคนช่วยในการบดขยี้ให้ละเอียดเร็วขึ้น นอกจากนี้ฐาน
วางครกยังสามารถหมุนได้เพื่อเปลี่ยนต�ำแหน่งการต�ำให้ทั่วถึง ซึ่งอุปกรณ์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้อ�ำนวย
ความสะดวกในการต�ำกะปิ ต�ำข้าวคั่ว หรือต�ำพริกป่น ในปริมาณครั้งละมากๆ แทนการต�ำด้วยแรงคน
นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาในการต�ำได้อีกด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการต�ำกะปิที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์
หลัก 4 ส่วนคือชุดส่งก�ำลัง ครกพร้อมฐานหมุน ชุดลูกเบี้ยวกดสาก และชุดสาก
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อุปกรณ์ถ่ายภาพส�ำหรับถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถ
นักวิจัย
ผศ. ดร.ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
� 1401000799  ยื่นค�ำขอวันที่ 23 มกราคม 2557
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ 
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ก�ำหนดโดยเงื่อนไขทางสถาปัตยกรรม ภายในพระอุโบสถมี
สิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบมากมายที่บดบังทัศนียภาพในการชม ซึ่งเป็นปัญหาในการรับรู้และเรียนรู้
โดยเฉพาะพระประทานขนาดใหญ่ซงึ่ บดบังภาพผนังหุม้ กลองด้านหลังพระประธานเป็นพืน้ ทีก่ ว้าง อีกทัง้
ความสูงของผนังโบสถ์ท�ำให้ภาพจิตรกรรมอยู่ไกลจากสายตาก็เป็นอีกปัจจัยปัญหาหนึ่งของการรับรู้
กล่าวคือภาพที่อยู่ในมุมสูงจะมีขนาดเล็กลง เกิดมิติทางทัศนียภาพของจิตรกรรมไทยอีกทั้งยังมีการบดบัง
ของสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบที่อยู่ภายในพระอุโบสถ ท�ำให้การมองเห็นภาพขาดความต่อเนื่องใน
การมองเห็น
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์การถ่ายภาพส�ำหรับถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ  เป็นการสร้างนวัตกรรมการถ่ายภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเพือ่ ถ่ายทอดมุมมองภาพทีส่ มบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง เป็นมุมทีม่ องเห็นภาพจิตรกรรม
ฝาผนังในระดับสายตาทีม่ ีสัดส่วนและสีของภาพที่ถูกต้องตามสภาพในต�ำแหน่งปกติของจิตรกรรมฝาผนัง
อันจะก่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีถึงคุณค่าจิตรกรรมไทย  
จุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์ถ่ายภาพดังกล่าวจะต้องไม่ไปกีดขวางการปฏิบัติกิจของสงฆ์และศาสนิกชนที่มาใช้สถานที่ใน
การปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีทางศาสนา โดยอุปกรณ์การถ่ายภาพส�ำหรับถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถ ประกอบด้วยโครงเหล็กรูปตัวซี มีฐานสี่เหลี่ยมเป็นฐานรองรับโครงเหล็ก มีรอก
อยู่ด้านบนสุดของอุปกรณ์ มีแท่นส�ำหรับติดตั้งกล้องถ่ายภาพยึดติดกับล้อเลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่ได้
โดยมีสลิงเป็นตัวควบคุม และมีสลิงตรึงทั้ง 4 มุม เพื่อไม่ให้เกิดการสั่นไหว อุปกรณ์การถ่ายภาพส�ำหรับ
ถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถนี  ้ ใช้ส�ำหรับวิธีการถ่ายภาพโดยผ่านสัญญาณภาพจากกล้อง
มายังคอมพิวเตอร์
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วัสดุมวลเบากันความชื้นจากเศษแก้วและเถ้าลอย
				
นักวิจัย
นางวรรณา ต. แสงจันทร์
สังกัดส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
คอนกรีตมวลเบาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ระบบการผลิตแบบ Autoclaved Aerated Concrete
ท�ำจากส่วนผสมของทราย  ซีเมนต์  ปูนขาว  ยิปซั่ม  น�ำ้ และผงอะลูมิเนียม เนื่องจากมีฟองอากาศที่เป็น
รูพรุนอยู่ในเนื้อมากถึงร้อยละ 75 จึงท�ำให้มีน�้ำหนักเบา ฟองอากาศท�ำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน   
แต่คอนกรีตมวลเบาชนิดนีย้ งั ไม่สามารถกันความชืน้ ได้ เมือ่ ใช้งานไปนานๆ จะดูดความชืน้ เข้าไปในตัววัสดุ
ซึ่งส่งผลให้เกิดการแตกร้าวและเกิดเชื้อราได้
จึงมีการน�ำวัสดุเหลือทิ้งจ�ำพวกเศษแก้วมาท�ำเป็นผลิตภัณฑ์มวลเบาเรียกว่า glass foam มีข้อดี คือ
น�้ำหนักเบา มีความแข็ง ทนต่อแรงอัดได้ดี กันความร้อน ไม่ติดไฟ ไม่ไวต่อสารเคมีและไม่เป็นพิษ
กันแมลงและแบคทีเรีย และกันความชื้น วัสดุมวลเบาจากเศษแก้วมีสมบัติดีกว่าคอนกรีตมวลเบา คือ
มีความเป็นฉนวนดีกว่า และไม่ดดู ความชืน้ แต่การผลิตวัสดุมวลเบาชนิดนีใ้ ช้เศษแก้วซึง่ มีราคาค่อนข้างสูง
เป็นวัตถุดิบ จึงมีตุ้นทุนการผลิตที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบที่ใช้ในการท�ำคอนกรีตมวลเบา
เถ้าลอย (fly ash) เป็นผลพลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งเถ้าลิกไนต์
จากการเผาไหม้จะเป็นเถ้าลอยประมาณร้อยละ 80 ส่วนหนึ่งถูกน�ำไปใช้ในงานคอนกรีตเพื่อลดต้นทุน
และเพิม่ ความแข็งแรง ยังมีเถ้าลอยเหลืออยูจ่ ำ� นวนมากทีไ่ ม่ได้ถกู น�ำไปใช้งาน เถ้าลอยเมือ่ ได้ความร้อนที่
อุณหภูมิประมาณ 1000 ํC จะเริ่มเกิดฟอง (bubble) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและเกิดโครงสร้างพรุนตัว
ผลงานวิจัยจึงเป็นการพัฒนาวัสดุมวลเบากันความชื้นจากเศษแก้วและเถ้าลอย   เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการ
ท�ำวัสดุมวลเบาส�ำหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อน มีน�้ำหนักเบา ไม่ดูดความชื้น และมีต้นทุนการผลิตที่
ถูกกว่าการใช้เศษแก้วเพียงอย่างเดียว
สรุปเทคโนโลยี
วัสดุมวลเบาจากเถ้าลอยเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งประเภทเถ้าลอยเป็น
วัตถุดิบ วัสดุมวลเบาดังกล่าวมีรูพรุนในเนื้อวัสดุ น�้ำหนักเบา ไม่ดูดความชื้น ค่าความหนาแน่นระหว่าง
0.5 - 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าการน�ำความร้อน 0.12 W/mK วัสดุมวลเบาดังกล่าวสามารถ
น�ำไปท�ำเป็นอิฐก่อผนังเบาส�ำหรับที่อยู่อาศัย ผนังอาคาร ห้องปฏิบัติการ
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอิฐมวลเบาจากเศษแก้ว ซึ่งมีผู้สนใจเทคโนโลยีดังกล่าว
หลายราย แต่ข้อจ�ำกัดของอิฐมวลเบาจากเศษแก้วคือต้นทุนเศษแก้วที่มีราคาสูงกว่าคอนกรีตมวลเบา นัก
วิจัยจึงลดปัญหาการใช้เศษแก้วด้วยการเติมเถ้าลอยซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อลดต้นทุนการผลิต  วัสดุใหม่
ที่ผลิตได้ยังคงมีสมบัติดีเช่นเดิม คือมีความพรุนตัวสูง น�ำ้ หนักเบา รูพรุนในเนื้อวัสดุเป็นรูพรุนแบบปิด จึง
ไม่ดูดความชื้น กันเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและเป็นฉนวนกั้นเสียงและความร้อนอย่างดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นางวรรณา ต. แสงจันทร์
หน่วยงาน   : ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์   : 0 2201 7410
โทรสาร    : 0 2201 7408
e-mail
: wanna@dss.go.th
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เคลือบเซรามิกจากเถ้าชานอ้อย						
นักวิจัย
นางศันศนีย  ์ รักไทยเจริญชีพ
สังกัดส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เถ้าชานอ้อยเป็นวัสดุเหลือทิง้ จากการเผาไหม้ของชานอ้อยในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล  ซึง่ ในแต่ละปีจะมีเถ้า
เหลือทิ้งเป็นจ�ำนวนมาก จากข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลพื้นที่ปลูกอ้อยรวมทั้ง
ประเทศประมาณ 8.4 ล้านไร่ คิดเป็นปริมาณอ้อยส่งเข้าหีบประมาณ 95.4 ล้านตัน ชานอ้อยทีเ่ หลือจาก
การหีบ จะน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตน�้ำตาล ซึ่งหากใช้ชานอ้อยทั้งหมดในการเป็นเชื้อเพลิง
จะเหลือของเหลือทิ้งที่เป็นเถ้าชานอ้อยประมาณ 596,000 ตันต่อปี
เถ้าชานอ้อยมีองค์ประกอบเหมาะสมส�ำหรับใช้เป็นวัสดุท�ำเคลือบเซรามิก เนื่องจากมีปริมาณซิลิกา
อยู่มากสามารถใช้แทนฟลิ้นต์ หรือควอซ์ได้   และยังมีโลหะออกไซด์ เช่น เหล็ก โปแตสเซียม แคลเซียม
ซึ่งจะช่วยลดการใช้สารเคมีลงได้มาก อีกทั้งเคลือบขี้เถ้าเป็นเคลือบที่เตรียมได้ง่าย ใช้วัตถุดิบเพียงสอง
หรือสามชนิดเป็นส่วนผสมหลัก และลักษณะของเคลือบที่ได้มีความหลากหลาย มีสีแตกต่างเฉพาะตัว
ขึ้นอยู่กับปริมาณโลหะออกไซด์ที่ผสมในเคลือบและวิธีการเผา เช่น สีเหลืองอ่อน เหลืองเข้ม สีส้ม
สีเทาอมฟ้า สีเขียวอมฟ้า สีน�้ำตาล เป็นเคลือบที่นิยมใช้ในเครื่องเคลือบดินเผาดั้งเดิมประเภทของประดับ
เช่น แจกัน ถ้วยชา กระเบื้อง เทอราคอตต้า ภาชนะใส่น�้ำ เป็นต้น  
นักวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเคลือบเซรามิกจากเถ้าชานอ้อย เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่อาศัย
อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน�้ำตาลหรือชาวไร่อ้อยนอกฤดูการหีบอ้อย ทั้งยังเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งและใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
สรุปเทคโนโลยี
งานวิจัยนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากเถ้าชานอ้อยอีกทางหนึ่ง โดยการน�ำมาผลิตเป็นเคลือบเซรามิกจาก
เถ้าชานอ้อย โดยการปรับสัดส่วนของส่วนผสมและวิธีการเผา ก็สามารถท�ำให้ได้ลักษณะของเคลือบที่มี
ความหลากหลาย มีสีแตกต่างเฉพาะตัว
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
เคลือบสุกตัวที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ใช้เถ้าชานอ้อยในสูตรตั้งแต่ร้อยละ 15 - 65 เคลือบที่ได้มี
สีครีม น�้ำตาลอ่อน ถึงสีครีมฟ้า และฟ้าแกมม่วง หากต้องการเคลือบด้านสามารถเพิ่มปริมาณเถ้า
ชานอ้อยเป็นร้อยละ 70 ได้ ผลิตภัณฑ์ที่น�ำไปเคลือบได้แก่ชุดสปา ชุดขวดแชมพู และเครื่องใช้บน
โต๊ะอาหาร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ  
ต้องการผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อไปใช้ผลิตเชิงพาณิชย์

สนใจสอบถามข้อมูล
นางศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ
หน่วยงาน : ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์   : 0 2201 7034
โทรสาร    : 0 2201 7408
e-mail
: ssansanee@dss.go.th
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การตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี  คงดี
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธบัตร เลขที่คำ� ขอ 1401001617  ยื่นค�ำขอวันที่ 25 มีนาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การประดิษฐ์กระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหมเป็นการน�ำโปรตีนไฟโบรอิน
จากเศษไหมที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตที่ใช้ไหม เศษไหมที่ทิ้ง ยังมีโปรตีนไฟโบรอินจ�ำนวนมาก
หากน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะไม่มีของเสียจากกระบวนการผลิต และอาจสร้างรายได้เพิ่มให้แก่
ผูป้ ระกอบการ กระบวนการเตรียมโปรตีนไฟโบรอิน จ�ำเป็นต้องผ่านกระบวนการบีบอัด ท�ำให้แห้ง ท�ำให้
เกิดปฏิกริ ยิ าเคมีดว้ ยความร้อน และมีสว่ นผสมทีเ่ หมาะสมส�ำหรับน�ำมาเคลือบสิง่ ทอเพือ่ ช่วยให้มคี วามโปร่ง
ยืดหยุ่น สวมใส่ได้สบาย
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนปี้ ระกอบด้วยกระบวนการเตรียมโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหม สัดส่วนการผสมส�ำหรับน�ำมา
ตกแต่งสิ่งทอ สามารถใช้กับผ้าทอ ผ้าถัก และผ้าไม่ทอก็ได้ ซึ่งการตกแต่งดังกล่าวประกอบด้วยวิธีการ
ตกแต่งหลายรูปแบบ และหลายกระบวนการ เพื่อท�ำให้ผ้านั้นมีสมบัติในแง่ของความสวยงาม หรือ
ลักษณะของผ้ายืดหยุ่น โปร่งสบายถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
กระบวนการเตรียมโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหม
สูตรสารละลายส�ำหรับกระบวนการตกแต่งสิ่งทอ
กระบวนการบีบอัดตกแต่งสิ่งทอด้วยปฏิกิริยาความร้อน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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Untreated Cotton
(X1000)

Cotton modified with
silk fibroin (X1000)

Cotton modified with
silk fibroin (X2000)

ผลการย้อมสี

นักวิจัยเจ้าของผลงาน

Microwave irradiation
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณนิตยา ถาวัน
หน่วยงาน   : สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ  แม่โจ้
โทรศัพท์    : 0 5387 5635
โทรสาร    : 0 5387 5637
e-mail
: ann.mjubi@gmail.com
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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ชุดหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สื่อสาร
นักวิจัย
รศ. ดร. ปัณรสี  ฤทธิประวัต  ิ
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  คณะวิศวกรรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503002203  ยื่นค�ำขอวันที่ 25 ธันวาคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนนั้นมีมากมายหลากหลายประเภท
เช่น Bioliod Kit หรือ LEGO Mindstroms เป็นต้น โดยมักเน้นให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงพื้นฐานเทคโนโลยี
หุ่นยนต์เบื้องต้น กระบวนการถอดประกอบ การโปรแกรมมิ่งหุ่นยนต์เพื่อให้ท�ำงานได้อย่างง่าย เช่น
เดินตามเส้นทางทีก่ ำ� หนด หรือการใช้งานอุปกรณ์วดั (Sensor) ต่างๆ ซึง่ หุน่ ยนต์เหล่านีม้ กั ออกแบบให้ใช้งาน
กับเด็กที่มีความปกติหรือผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ได้ถูกออกแบบให้เหมาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือ
เด็กที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ เช่น ดาวน์ซินโดรม เป็นต้น
หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สื่อสารจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมุ่งตอบโจทย์การเป็นเครื่องมือเสริมการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์ให้ทงั้ เด็กปกติและเด็กทีม่ คี วามบกพร่องด้านต่างๆ โดยสามารถใช้ฝกึ ทักษะด้านการสือ่ สาร
ให้กบั ผูใ้ ช้ ท�ำให้ไม่เพียงแต่บคุ คลทัว่ ไปหรือผูท้ มี่ คี วามบกพร่องด้านต่างๆ สามารถใช้งานเพือ่ ศึกษาพืน้ ฐาน
การเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ยังสามารถน�ำไปต่อยอดการฝึกทักษะการสื่อสารได้อีกด้วย
โดยผูใ้ ช้สามารถน�ำชุดหุน่ ยนต์เสริมการเรียนรูส้ อื่ สาร ไปใช้ในการเรียนรูก้ ารถอดประกอบชิน้ ส่วนของหุน่ ยนต์
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุมการเปิด-ปิดแผงไฟแอลอีดี (LED) ที่ได้
ออกแบบไว้ให้สามารถใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์ การจัดท่าทางของหุ่นยนต์ รวมถึงการบันทึกเสียงให้กับ
หุ่นยนต์และน�ำไฟล์เสียงนั้นบรรจุลงในกล่องส�ำหรับฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถน�ำไปฝึก
ต่อในภายหลังทั้งในรูปแบบของการฝึกเดี่ยวหรือฝึกเป็นกลุ่ม
ชุดหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สื่อสาร สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจ หรือจดจ่อให้กับเด็ก
ทีม่ คี วามบกพร่องเช่น เด็กทีม่ อี าการดาวน์ซนิ โดรม หรือเด็กออทิสติกได้ ไม่วา่ จะเป็นในขัน้ ตอนการพัฒนา
โปรแกรมเพือ่ สร้างกิจกรรมการฝึกเลียนแบบท่าทางอย่างง่าย กิจกรรมการเต้นประกอบเพลงของหุน่ ยนต์
และกิจกรรมการฝึกทักษะการสื่อสารอื่นๆ เป็นต้น
สรุปเทคโนโลยี
ชุดหุน่ ยนต์เสริมการเรียนรูส้ อื่ สารถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานกับเด็กปกติและเด็กทีม่ คี วามบกพร่อง
ด้านต่างๆ เช่น เด็กพิเศษ เด็กที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม เด็กที่มีความผิดปกติด้านการเรียนรู้ เป็นต้น
โดยสามารถน�ำไปใช้ในการเรียนรู้ด้านการถอดประกอบชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ การจัดท่าทางของหุ่นยนต์ รวมทั้งการบันทึกเสียงให้กับหุ่นยนต์และน�ำไฟล์เสียงที่ได้นั้นบรรจุลง
ในกล่องส�ำหรับฝึกทักษะการสื่อสารได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความเพลิดเพลิน สนุก และจดจ่อต่อกิจกรรม
มากยิ่งขึ้น
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
ชุดหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้สื่อสาร ประกอบด้วย หุ่นยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์ ชุดควบคุมหุ่นยนต์
ซึ่งสามารถควบคุมให้มีการท�างานผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยหน้าต่างการใช้งาน GUI (Graphical User
Interface) และกล่องส�าหรับฝึกทักษะการสื่อสาร
กล่องส�าหรับฝึกทักษะการสือ่ สาร สามารถบรรจุคา� พูดของหุน่ ยนต์ได้ตามต้องการ จึงเหมาะต่อการน�าไป
ใช้กับเด็กที่ต้องการฝึกทักษะด้านการสื่อสารที่มีพื้นฐานแตกต่างกันไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณ รศ. ดร. ปณรสี ฤทธิประวัติ
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 08 6346 9428
โทรสาร
: 0 2441 4254
e-mail
: panrasee.rit@mahidol.ac.th
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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กล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียนการสอนชนิดพกพา			
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์  เกิดทองมี  
สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403001672  ยื่นค�ำขอวันที่ 4 ธันวาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) เป็นกล้องส�ำหรับมองวัตถุทตี่ าเปล่าไม่สามารถมองเห็นหรือวิเคราะห์ภาพ
ที่เกิดจากการมองวัตถุได้ จากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่ากล้องจุลทรรศน์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถใช้ในการมองวัตถุที่มีขนาดอยู่ในระดับไมครอน (Micron) หรือเล็กกว่าไมครอนได้ ดังนั้น
กล้องจุลทรรศน์จึงถูกน�ำไปใช้ในทุกอุตสาหกรรมกันอย่างกว้างขวางกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์ จึงได้มีการบรรจุวิชา “การใช้กล้องจุลทรรศน์” ลงในหลักสูตรตั้งแต่
มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ
จากการใช้กล้อง โครงสร้างหลักของกล้องจุลทรรศน์ประกอบด้วยเลนส์วัตถุ (Object Len) ที่วางตัวอยู่
เหนือแผ่นสไลด์ซึ่งเป็นแผ่นกระจกใส วัตถุหรือชิ้นตัวอย่างที่ต้องการศึกษาถูกติดตั้งไว้บนแผ่นสไลด์และ
ปิดทับด้วยกระจกบาง (Cover Slip) ในส่วนบนสุดของกล้องจุลทรรศน์จะได้รับการติดตั้งเลนส์อีกชุด
คือ เลนส์ตา (Eye Len) ที่ท�ำหน้าที่ในการรวมแสงเพื่อส่งผ่านเข้าสู่ตาของผู้ใช้งาน ส�ำหรับแหล่งก�ำเนิด
แสงนั้นจะถูกติดตั้งในส่วนล่างของแผ่นสไลด์เพื่อเปิดโอกาสให้แสงส่องผ่านวัตถุหรือชิ้นตัวอย่างที่
ต้องการศึกษาไปยังเลนส์วัตถุและเข้าสู่เลนส์ตาในที่สุด
กล้องจุลทรรศน์ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบครบถ้วนดังที่กล่าวไปข้างต้นและสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพภายในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามในการน�ำไปใช้งานในภาคสนามนั้นมีข้อจ�ำกัดหลาย
ประการด้วยกัน กล่าวคือราคาของกล้องจุลทรรศน์นั้นสูงเกินกว่าที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษา
สามารถถือครองหรือยืมจากสถาบันการศึกษาได้ และไม่เหมาะกับการน�ำมาใช้ในงานภาคสนามที่จ�ำเป็น
ต้องลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บและศึกษาตัวอย่าง ด้วยข้อจ�ำกัดประการนีส้ ง่ ผลให้มกี ารพัฒนากล้องจุลทรรศน์ชนิด
พกพาโดยใช้กระดาษแข็ง “Foldscope» สิ่งประดิษฐ์นี้มีจุดเริ่มต้นมาจากกล้องจุลทรรศน์ Foldscope
โดยผู้ประดิษฐ์พบว่าจุดด้อยของกล้องจุลทรรศน์ Foldscope คือการที่กล้องถูกสร้างจากกระดาษอาจ
เกิดความเสียหายได้หากได้รับความชื้น (ซึ่งเกิดได้ง่ายมากในการใช้งานภาคสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศไทย) หรือหล่นลงในน�้ำ  นอกจากนั้นถึงแม้ว่ากล้องจุลทรรศน์ Foldscope จะเปิดเผยชิ้นงาน
กระดาษให้ผสู้ นใจในการน�ำไปใช้งานสามารถพิมพ์และตัดกระดาษออกเป็นชิน้ ส่วนต่างๆ ได้เอง แต่การตัด
กระดาษและการประกอบชิ้นส่วนต่างๆก็มีความยุ่งยากพอสมควร
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สรุปเทคโนโลยี
กล้องจุลทรรศน์ lekOscOpe ได้รับการออกแบบเพื่อการใช้งานนอกห้องปฏิบัติการเพื่อเปิดโลก
การเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขตและสร้างโลกทัศน์ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้กับเยาวชน กล้องจุลทรรศน์
lekOscOpe สามารถพกพาได้สะดวก น�า้ หนักเบาทนทานต่อการตกหล่นและบิดตัว รองรับต่อการติดตัง้
เลนส์ได้หลากหลายขนาด และยังเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถประกอบกล้องได้เองอันเป็นการปลูกฝัง
ทักษะการเรียนรู้พื้นฐานด้านงานช่าง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
กล้องจุลทรรศน์ lekOscOpe พกพาได้สะดวก น�้าหนักเบาทนทานต่อการตกหล่นและบิดตัว รองรับ
ต่อการติดตั้งเลนส์ได้หลากหลายขนาด
เปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถประกอบกล้องได้เองอันเป็นการปลูกฝังทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน
ด้านงานช่าง

สนใจสอบถามข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
หน่วยงาน : ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : 0 7567 2318
โทรสาร
: 0 7567 2399
e-mail
: kwattana@wu.ac.th
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้
นักวิจัย
นายปรัชญ์  ใจกว้าง  
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่าการยื่นขอรับความคุ้มครอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันบริษัททางด้านเทคโนโลยีมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการท�ำงานเกี่ยวกับ
ทางด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติสูง ภายในประเทศมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติอยู่ในกลุ่มเฉพาะและมี
อย่างจ�ำกัด และไม่มีการเผยแพร่ความรู้ ท�ำให้ผู้ประดิษฐ์เล็งเห็นปัญหานี้ และจัดท�ำชุดประกอบหุ่นยนต์
เพือ่ การเรียนรูข้ นึ้ มา เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีอตั โนมัตผิ า่ นทางชุดประกอบหุน่ ยนต์ โดยน�ำ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) มาบูรณาการร่วมกัน โดยออกแบบให้เหมาะสมกับอายุและระดับช่วง
ชัน้ ทางการศึกษา ท�ำให้ผเู้ รียนสามารถเล่นและเรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กันได้ อีกทัง้ ยังสามารถฝึกทักษะเชิงช่าง
ให้แก่ผู้เรียนได้อีกด้วย
สรุปเทคโนโลยี
ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ เป็นชุดฝึกทักษะเชิงช่างและการเรียนรู้ควบคู่กัน โดยการน�ำสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) มาบูรณาการควบคู่กัน ท�ำให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและได้ความรู้ใน
เวลาเดียวกัน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถใช้ได้กับทุกระดับอายุ หรือทุกระดับช่วงชั้นทางการศึกษา
เป็นการน�ำสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาบูรณาการร่วมกับการประกอบหุ่นยนต์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สนใจสอบถามข้อมูล
คุณปรัชญ์ ใจกว้าง
หน่วยงาน : บริษัท สะเต็ม เซลล์ โรโบติค จ�ากัด (STEM Sale Robotic Co.,Ltd.)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ : 08 0665 3191
e-mail
: STEM_Robotics@hotmail.com
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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Digital Communications Lab Kit
นักวิจัย 		
รศ. ดร. ภูมิพัฒ  แสงอุดมเลิศ  
รศ. ดร. ณัฐภพ  นิ่มปิติวัน  
ดร. ปกรณ์  ยุบลโกศล  
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานภาพสิทธิบัตร ค�ำขออนุสัทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503001694  ยื่นค�ำขอวันที่ 6 ตุลาคม 2558
เรื่อง Digital Communications Lab Kit
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ชุดทดลองนี้ได้รับแรงจูงใจมากจากปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ระบบสื่อสารแบบดิจิตอลในสถานศึกษา
เพราะยังไม่มีผู้ผลิตได้ดีพอในประเทศ และการน�ำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงมาก นักเรียน นักศึกษา
หรือผู้ที่สนใจจ�ำนวนมากเรียนรู้ความรู้ทางด้านนี้ด้วยต�ำรา และโปรแกรมจ�ำลองผลการทดลอง แต่ไม่มี
โอกาสได้ทดลองในระบบจริงๆ ซึ่งส่งผลท�ำให้นักศึกษาขาดความมั่นใจในการเรียนรู้ แต่ถ้านักเรียน
นักศึกษา ผูท้ สี่ นใจด้านนีส้ ามารถได้สมั ผัสกับอุปกรณ์ทเี่ ป็นระบบจริงๆ จะสามารถทีจ่ ะสร้างแรงบันดาลใจ
ในการผลิตผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมฝีมือของคนไทยได้มากยิ่งขึ้น
สรุปเทคโนโลยี
Real-time and Interactive Input / Output Control
Signal Generator: Sinusoidal, Rectangular, Triangular Signals
Basic Filter: Lowpass Filter and Matched Filter
Baseband Modulations: PPM, PAM, PWM
Passband Modulations: ASK, FSK, PSK, QPSK
Multiple Access: TDMA, FDMA, CDMA
Error Correction: Parity Check, Hamming Code
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้งานง่าย เห็นภาพการทดลองได้ชดั เจนในทุกขัน้ ตอนในระบบสือ่ สาร เหมาะสมใช้ในการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบดิจิทัล
ระบบสร้างสัญญาณจริง รับส่งสัญญาณผ่านช่องสัญญาณจริง ไม่ได้เป็นการจ�ำลองสัญญาณ (simulation)
การใช้งานมีความสามารถเทียบเท่ากับระบบที่นำ� เข้าจากต่างประเทศในราคาที่ย่อมเยากว่า
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สนใจสอบถามข้อมูล
คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์กนกพันธ์
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทรศัพท์   : 0 2902 0299 ต่อ 2620
โทรสาร
: 0 2516 8554
e-mail: sittisak.wo@bu.ac.th
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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การย้อมไข่มุกให้ได้สีนำ�้ ตาลจากสารละลายของเกลือเงิน
นักวิจัย
ผศ. ดร. พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ
สังกัดคณะอัญมณี  สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 0903000237  ยื่นค�ำขอวันที่ 17 มีนาคม 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ไข่มกุ เป็นอัญมณีอนิ ทรียท์ ไี่ ด้รบั ความนิยมมายาวนาน เนือ่ งจากความงามของผิวเหลือบมุกทีง่ ดงาม ไข่มกุ
ธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพของหอยสองฝา เมือ่ มีวตั ถุแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุก หอยมุก
จะท�ำการหลั่งสารหรือน�้ำมุกมาเคลือบวัตถุนั้นไว้เพื่อลดความระคายเคือง เนื่องจากความต้องการไข่มุก
ในตลาดเพิม่ ขึน้ ขณะทีไ่ ข่มกุ ธรรมชาติมปี ริมาณลดลง ท�ำให้มกี ารผลิตไข่มกุ เลีย้ งและมีการท�ำไข่มกุ ปลอม
เกิดขึ้น นอกจากนี้ไข่มุกยังถูกน�ำมาผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีเพื่อให้ได้
สีสวยงามตามต้องการ
เมื่อประมาณกลางปี 2551 พบว่ามีไข่มุกสีใหม่ที่เริ่มได้รับความนิยมและมีราคาสูงมาก ได้แก่ ไข่มุก
สีนำ�้ ตาล หรือทีเ่ รียกกันว่า “Chocolate pearl” เนือ่ งจากเป็นสีทพี่ บได้ยากในธรรมชาติ และมีราคาสูง
กว่าไข่มกุ สีดำ 
� เนือ่ งจากยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลาย และยังไม่มผี ใู้ ดเปิดเผยกระบวนการผลิต ข้อมูลบางแหล่ง
กล่าวว่าไข่มุกสีน�้ำตาลเกิดจากการน�ำไข่มุกสีด�ำหรือเทาไปผ่านกระบวนการฉายรังสีเพื่อให้ได้สีน�้ำตาลซึ่ง
ต้นทุนสูง ท�ำให้มีราคาจ�ำหน่ายสูง แต่กรรมวิธีการย้อมไข่มุกให้ได้สีน�้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน
ยังไม่เป็นที่เปิดเผย หรือปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
สรุปเทคโนโลยี
การย้อมไข่มุกโดยทั่วไปจะย้อมให้เป็นสีด�ำด้วยสารละลายของเกลือเงินในแอมโมเนีย แต่การย้อมไข่มุก
ให้ได้สีน�้ำตาลที่เรียกว่า “สีช็อกโกเลต” ท�ำได้โดยการย้อมไข่มุกด้วยสารละลายของเกลือเงินในกลูโคส
การเตรียมสารละลายเกลือเงินตามการประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยเกลือเงิน ละลายในสารละลายกลูโคสที่
ท�ำหน้าที่เป็นตัวท�ำละลายอินทรีย์ ท�ำการแช่ไข่มุกทิ้งไว้ ในที่มืด แล้วน�ำมาตากแดด 1-3 วัน จะได้ไข่มุก
สีน�้ำตาล ความเข้มของสีน�้ำตาลที่ได้จากการย้อมจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ย้อมและ
เวลาในการแช่ การย้อมไข่มุกให้ได้สีน�้ำตาลนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าของไข่มุก เพราะพบได้ยากในธรรมชาติ และ
ตลาดเครื่องประดับมีความต้องการสูง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เป็นกระบวนการย้อมไข่มุกจากสีขาวนวลธรรมชาติให้ได้สีน�้ำตาลด้วยสารละลายของ
เกลือเงิน โดยท�ำการเตรียมสารละลายเกลือเงินจากเกลือเงิน ละลายในตัวท�ำละลายอินทรีย์อย่างง่าย
ได้แก่ กลูโคสในน�้ำ น�ำไข่มุกแช่ทิ้งไว้ในสารละลายเงินดังกล่าวจะท�ำให้ได้ไข่มุกสีนำ�้ ตาล
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การย้อมไข่มุกให้ได้สีเหลืองทอง
นักวิจัย
ผศ. ดร. พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ
สังกัดคณะอัญมณี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 0903001356  ยื่นค�ำขอวันที่ 7 สิงหาคม 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ไข่มุกเปรียบได้กับราชินีแห่งท้องทะเล เพราะไม่เพียงแต่ความสวยงามเท่านั้น ยังให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล
อ่อนโยน และสง่างาม ไข่มุกโดยทั่วไปจะมีสีขาวเหลือบสีรุ้งเล็กน้อยจนถึงขาวนวล และยังพบสีอื่นที่
ค่อนข้างหายากในธรรมชาติอกี เช่น สีชมพู สีเงิน สีครีม สีเหลือง สีทอง และสีดำ � เป็นต้น สีของไข่มกุ ขึน้ อยูก่ บั
ชนิดของหอยมุก อาหาร และสภาวะแวดล้อมในบริเวณที่หอยมุกอาศัยอยู่ ส�ำหรับราคาของไข่มุกจะ
พิจารณาจาก ขนาด รูปร่าง ความสะอาด สี ผิวภายนอก น�ำ้ หนัก และแหล่งที่มา ไข่มุกตามธรรมชาติเกิด
จากกระบวนการทางชีวภาพของหอยสองฝา เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุก หอยมุกจะท�ำการ
หลัง่ สารหรือน�ำ้ มุกมาเคลือบวัตถุนนั้ ไว้เพือ่ ลดความระคายเคือง กระบวนการเกิดไข่มกุ ในธรรมชาติจงึ ใช้
เวลานาน และเนื่องจากความต้องการไข่มุกในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ไข่มุกธรรมชาติมีปริมาณลดลง จึงมี
การเพาะเลีย้ งไข่มกุ และมีการท�ำไข่มกุ ปลอมเกิดขึน้ นอกจากนีไ้ ข่มกุ ยังถูกน�ำมาผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยวิธที างกายภาพและเคมีเพือ่ ให้ได้สสี วยงามตามต้องการ วิธปี รับปรุงคุณภาพวิธหี นึง่ ซึง่ เป็นทีน่ ยิ ม คือ
การย้อมสีไข่มกุ เลียนแบบสีไข่มกุ ทีพ่ บได้ยากในธรรมชาติ ซึง่ ช่วยเพิม่ มูลค่าให้กบั ไข่มกุ สีขาว หรือไข่มกุ ที่
ไม่มีคุณภาพ ท�ำให้มีสีสันแปลกตา สวยงาม
สรุปเทคโนโลยี
การย้อมไข่มุกให้ได้สีเหลืองทอง ท�ำได้โดยแช่ไข่มุกในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (silver nitrate) นาน
15-120 นาที แล้วน�ำขึ้นมาล้างด้วยน�้ำสะอาดอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นน�ำไข่มุกแช่ลงในสารละลาย
โซเดียมโบโรไฮไดรด์ (sodium borohydrideทันที จะได้ไข่มุกสีเหลืองทอง ความเข้มของสีเหลืองทอง  
ที่ได้จากการย้อมจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายทั้งสองชนิดที่ใช้ย้อม ระยะเวลาการแช่ไข่มุก      
ในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (silver nitrate)  และลักษณะผิวของไข่มุก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เป็นกระบวนการย้อมไข่มุกจากสีขาวนวลธรรมชาติให้ได้สีเหลืองทองด้วยสารละลาย
ซิลเวอร์ไนเตรต (silver nitrate) และสารละลายโซเดียมโบโรไฮไดรด์ (sodium borohydride) โดยน�ำ
ไข่มุกแช่ทิ้งไว้ในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (silver nitrate) ระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นน�ำไข่มุกมาแช่ใน
สารละลายโซเดียมโบโรไฮไดรด์ (sodium borohydride) จะท�ำให้ได้ไข่มุกสีเหลืองทอง การประดิษฐ์นี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้สขี องไข่มกุ ทีง่ ดงาม แปลกใหม่ จูงใจผูซ้ อื้ และเป็นสีทพี่ บได้ยากในธรรมชาติ และ
มุ่งหวังผลในทางธุรกิจเพราะไข่มุกสีเหลืองทองเป็นสีที่พบได้ยาก จึงมีราคาสูง
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การย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน
นักวิจัย
ผศ. ดร. พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ
สังกัดคณะอัญมณี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 0903001357  ยื่นค�ำขอวันที่ 7 สิงหาคม 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ไข่มกุ เป็นอัญมณีอนิ ทรียท์ ไี่ ด้รบั ความนิยมมายาวนาน เนือ่ งจากความงามของผิวเหลือบมุกทีง่ ดงาม ไข่มกุ
ธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพของหอยสองฝา เมือ่ มีวตั ถุแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุก หอยมุก
จะท�ำการหลั่งสารหรือน�้ำมุกมาเคลือบวัตถุนั้นไว้เพื่อลดความระคายเคือง ซึ่งสีของไข่มุกขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง เช่น ชนิดของหอยมุก อาหาร และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง เป็นต้น เนื่องจากความต้องการ
ไข่มุกในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ไข่มุกธรรมชาติมีปริมาณลดลง ท�ำให้มีการผลิตไข่มุกเลี้ยงและมีการท�ำไข่มุก
ปลอมเกิดขึ้น และเนื่องจากไข่มุกที่มีสีสันสวยงามตามธรรมชาติค่อนข้างพบได้ยาก ท�ำให้ไข่มุกถูกน�ำมา
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีเพื่อให้ได้สีสวยงามตามความต้องการของตลาด
ไข่มกุ อะโกยา (akoya) เป็นไข่มกุ เลีย้ งน�ำ้ เค็มจากหอยมุก Pinctada fucata martensii หอยมุกชนิดนีม้ ี
การเพาะเลี้ยงครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันมีฟาร์มเลี้ยงทั้งในประเทศญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลีย
ส�ำหรับไข่มุกอะโกยา (akoya) ที่ขายในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะน�ำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นของ
ไข่มุกชนิดนี้ที่พบตามธรรมชาติมี 3 สี คือ สีเทาเงิน  สีชมพูกุหลาบ และสีครีมส้ม สีที่ได้รับความนิยมใน
ท้องตลาดและมีราคาสูงมาก คือ สีเทาเงิน เนื่องจากเป็นสีที่แตกต่างจากไข่มุกสีธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งพบได้
ทั่วไป คือ สีชมพู และครีมส้ม
สรุปเทคโนโลยี
การย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงินคล้ายสีของไข่มุกเลี้ยงน�้ำเค็มที่เรียกว่า “ไข่มุกอะโกยา (akoya)” ท�ำได้โดย
การย้อมไข่มกุ ด้วยสารละลายคอปเปอร์ซลั เฟต (copper sulfate) ในแอมโมเนีย (ammonia) การเตรียม
สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulfate) ตามการประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยการละลายคอปเปอร์
ซัลเฟต (copper sulfate) ในแอมโมเนีย (ammonia) ท�ำการแช่ไข่มกุ ทิง้ ไว้ในสารละลายดังกล่าว 3-7 วัน
ผึง่ ให้แห้ง ในทีร่ ม่ จะได้ไข่มกุ สีเทาเงิน ความเข้มของสีทไี่ ด้จากการย้อมขึน้ อยูก่ บั ความเข้มข้นของสารละลาย     
เวลาที่แช่ไข่มุกทิ้งไว้ในสารละลาย และชนิดของไข่มุก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
กระบวนการย้อมไข่มุกจากสีขาวนวลธรรมชาติให้ได้สีเทาเงินด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (copper
sulfate) ในแอมโมเนีย (ammonia) โดยน�ำไข่มกุ แช่ทงิ้ ไว้ในสารละลายดังกล่าว จะท�ำให้ได้ไข่มกุ สีเทาเงิน
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สีของไข่มุกที่งดงาม แปลกใหม่ ดึงดูดใจผู้ซื้อ และเป็นสีที่พบ
ได้ยากในธรรมชาติ รวมทัง้ มุง่ หวังผลในทางธุรกิจเพราะไข่มกุ สีเทาเงินมีราคาสูงมาก เนือ่ งจากเป็นสีทพี่ บ
ได้ยาก ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ
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การผลิตเครื่องประดับเงินจากนาโนซิลเวอร์เคลย์
(nano silver clay) ด้วยเทคนิคการลอกลาย
นักวิจัย
ผศ. ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ
สังกัดคณะอัญมณี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 0903000823  ยื่นค�ำขอวันที่ 7 สิงหาคม 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในอุตสาหกรรมการท�ำเครือ่ งประดับโดยทัว่ ไป ขัน้ ตอนการขึน้ รูปเครือ่ งประดับสามารถจ�ำแนกได้ 4 วิธหี ลัก
ได้แก่ การขึ้นรูปด้วยมือ การขึ้นรูปด้วยการปั้ม การขึ้นรูปด้วยการหล่อ และการขึ้นรูปด้วยไฟฟ้า
(electroforming) ส�ำหรับการขึน้ รูปด้วยมือจะได้เครือ่ งประดับทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะเพียงหนึง่ ชิน้ แต่ตอ้ ง
อาศัยช่างผู้ช�ำนาญในการท�ำเครื่องประดับเพราะต้องมีกรรมวิธีการหลอม การตีโลหะ ส่วนการขึ้นรูป
ด้วยเทคนิคอืน่ ๆ จะใช้สำ� หรับผลิตเครือ่ งประดับปริมาณมากทีม่ ลี กั ษณะรูปแบบชิน้ งานเหมือนกัน ต้องใช้
เครือ่ งมือเฉพาะทางซึง่ มีราคาสูง เช่น เครือ่ งหล่อโลหะ เครือ่ งแกะแวกซ์ (wax) และต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน เช่น การแกะแวกซ์ การหลอมโลหะ การหล่อเครื่องประดับ เป็นต้น เพื่อให้ได้เครื่องประดับ
หนึ่งชิ้น
ปัจจุบนั มีการขึน้ รูปเครือ่ งประดับอีกวิธหี นึง่ ทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มในต่างประเทศ คือการขึน้ รูปเครือ่ งประดับ
ด้วยดินจากผงโลหะ (Metal Clay) เครื่องประดับที่ได้จากการกรรมวิธีดังกล่าวจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ผู้สนใจแต่ละคนสามารถท�ำได้เอง เนื่องจากกระบวนการผลิตท�ำได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพงหรือ
เตาหรือเครื่องหล่ออุณหภูมิสูง
สรุปเทคโนโลยี
การผลิตเครื่องประดับเงินจากนาโนซิลเวอร์เคลย์ (nano silver clay) ด้วยเทคนิคการลอกลาย ท�ำได้
โดยการผสมสูตรนาโนซิลเวอร์เคย์ (nano silver clay) โดยน�ำผงเงิน (Silver powder) กับตัวประสาน
อินทรีย์ 2 ชนิด ได้แก่ เมทิลเซลลูโลส (Methyl cellulose, MC) และโซเดียมโดเดคซิลซัลเฟต (Sodium
dodecyl sulfate, SDS) และน�ำ 
้ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม นาโนซิลเวอร์เคลย์ (nano silver clay) ที่ได้
มีลักษณะข้นและเหลว เมื่อน�ำไปทาบนวัสดุที่มีลวดลายเด่นชัด เช่น ใบไม้ กลีบดอกไม้ จะสามารถ
ลอกลายเส้นใบเหล่านั้นลงบนนาโนซิลเวอร์เคลย์ (nano silver clay) ได้ เมื่อน�ำไปเผาเพื่อให้วัสดุที่
น�ำมาลอกลายและตัวประสานอินทรีย์ จะได้เครื่องประดับเงินที่มีลักษณะลวดลายตามที่ได้ลอกลายไว้
มีความอ่อนช้อย สวยงาม และน�ำ้ หนักเบา
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเครื่องประดับเงินจากนาโนซิลเวอร์เคลย์ (nano silver clay)
ด้วยเทคนิคแบบใหม่ด้วย โดยการลอกลายวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้ได้เครื่องประดับเงินลักษณะแปลกใหม่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรูปลักษณ์ดึงดูดใจ ทั้งผู้ต้องการน�ำไปประดิษฐ์เครื่องประดับด้วยตัวเอง และ
กลุ่มผู้ซื้อที่สนใจเครื่องประดับรูปแบบใหม่ และมุ่งหวังผลในทางธุรกิจในการน�ำไปประยุกต์ใช้ท�ำเครื่อง
ประดับเงินรูปแบบอื่นๆ ต่อไป
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สูตรและกรรมวิธีการผสมนาโนซิลเวอร์เคลย์
(nano-silver clay) ส�ำหรับการขึ้นรูปด้วยการปั้น
นักวิจัย
ผศ. ดร. พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ
สังกัดคณะอัญมณี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 01001000406  ยื่นค�ำขอวันที่ 16 มีนาคม 2553
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในอุตสาหกรรมการท�ำเครื่องประดับโดยทั่วไป ขั้นตอนการขึ้นรูปเครื่องประดับสามารถจ�ำแนก ได้
4 วิธีหลัก ได้แก่ การขึ้นรูปด้วยมือ การขึ้นรูปด้วยการปั๊ม (stamping) การขึ้นรูปด้วยการหล่อ และ     
การขึน้ รูปด้วยไฟฟ้า (electroforming) ส�ำหรับการขึน้ รูปด้วยมือจะได้เครือ่ งประดับทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะ
เพียงหนึง่ ชิน้ แต่ตอ้ งอาศัยผูช้ ำ� นาญในการท�ำเครือ่ งประดับเพราะต้องมีกรรมวิธกี ารหลอม และการตีโลหะ
ส่วนการขึ้นรูปด้วยเทคนิคอื่นๆ จะใช้ส�ำหรับการผลิตเครื่องประดับจ�ำนวนมากที่มีลักษณะรูปแบบชิ้นงาน
เหมือนกัน ต้องใช้เครือ่ งมือเฉพาะทางซึง่ มีราคาสูง เช่น เครือ่ งหล่อโลหะ เครือ่ งแกะแวกซ์ (wax) เป็นต้น        
และต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เช่น การแกะแวกซ์ (wax) การหลอมโลหะ การหล่อเครื่อง
ประดับ เป็นต้น
ปัจจุบันมีการขึ้นรูปเครื่องประดับอีกวิธีหนึ่งที่กำ� ลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ คือการขึ้นรูปเครื่องประดับ
ด้วยดินจากผงโลหะ (metal powder) เครือ่ งประดับทีไ่ ด้จากการกรรมวิธดี งั กล่าว จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และผู้สนใจแต่ละคนสามารถท�ำได้เอง เนื่องจากกระบวนการผลิตท�ำได้ง่าย        ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง
หรือเครื่องหล่ออุณหภูมิสูง
สรุปเทคโนโลยี
สูตรและกรรมวิธีการผสมนาโนซิลเวอร์เคลย์ (nano-silver clay) ส�ำหรับการขึ้นรูปด้วยการปั้น ท�ำได้
โดยน�ำผงเงิน มาผสมกับตัวประสานอินทรีย์ (organic binder) 2 ชนิด ได้แก่ เมธิลเซลลูโลส (methyl
cellulose) และโซเดียมโดเดคซิลซัลเฟต (sodium dodecyl sulfate) จะได้นาโนซิลเวอร์เคลย์
(nano-silver clay) ที่มีลักษณะเหมือนดินเหนียว ปั้นขึ้นรูปได้ง่าย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้แสดงสูตรการผลิตนาโนซิลเวอร์เคลย์ (nano-silver clay) โดยน�ำเสนอสูตรการผสม
ผงเงินทีม่ ขี นาดอนุภาคระดับนาโนเมตร (nano-silver powder) กับตัวประสานอินทรีย์ (organic binder)      
2 ชนิด คือ เมธิลเซลลูโลส (methyl cellulose) และโซเดียมโดเดคซิลซัลเฟต (sodium dodecyl
sulfate) ในอัตราส่วนที่เหมาะสมส�ำหรับการท�ำนาโนซิลเวอร์เคลย์ (nano-silver clay) ที่มีลักษณะ
เหนียวคล้ายดินเหนียว และสามารถปั้นขึ้นรูปได้ง่ายด้วยมือ
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กระบวนการปรับปรุงคุณภาพโอปอลด้วยความร้อน
นักวิจัย
ดร. ภูวดล  วรรธนะชัยแสง และคณะ
สังกัดคณะอัญมณี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1203000690  ยื่นค�ำขอวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
โอปอล (SiO2.nH2O) เป็นซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) ในรูปของอสัณฐาน (Amorphous) ซึ่งมีความ
เป็นผลึกต�ำ่ หรืออาจจะไม่มคี วามเป็นผลึกเลยมีสว่ นประกอบหลักคือซิลกิ าและน�ำ 
้ ลักษณะเด่นของโอปอล
ที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วคือการมีนำ�้ เป็นองค์ประกอบภายในโครงสร้างและการแสดงปรากฏการณ์เล่นสี
Play of color หรือการแสดงแผ่นสี Patch บริเวณพืน้ ผิวของโอปอล ส�ำหรับการเกิดปรากฏการณ์เล่นสี
(Play of color) นั้นเกิดจาก Hydrated Silica Sphere มีขนาดที่เหมาะสม (150-300 นาโนเมตร)
มีการจัดเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบและมีชอ่ งว่างระหว่างกันเพียงพอทีจ่ ะให้แสงเดินทางผ่านแล้วกระเจิง
(Diffracted) กลับมาในช่วงแสงที่ตามองเห็นได้    
อย่างไรก็ตามโครงสร้างที่สมบูรณ์และสามารถแสดงปรากฏการณ์เล่นสี (Play of color) ดังที่กล่าวไป
ในข้างต้นนั้นค่อนข้างหายากในธรรมชาติ หากโอปอลเม็ดใดแสดงปรากฏการณ์เล่นสี (Play of color)
ที่ชัดเจนสวยงามก็จะท�ำให้โอปอลเม็ดนั้นมีราคาสูง    ปัจจุบันนี้จึงมีการท�ำการปรับปรุงคุณภาพโอปอล
เพือ่ เพิม่ มูลค่า ส�ำหรับการปรับปรุงคุณภาพโอปอลมีดว้ ยกันหลายวิธี ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพโอปอล
ด้วยน�ำ้ ตาล การปะโอปอล ฯลฯ ซึ่งวิธีดังที่กล่าวไปในข้างต้นนั้นล้วนแต่ใส่สารเคมีลงไปในโอปอลด้วยกัน
ทั้งสิ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่โอปอล   ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพโอปอลในครั้งนี้จึงค�ำนึงถึงส่วนนี้
เป็นส�ำคัญ เนือ่ งจากการปรับปรุงคุณภาพโอปอลด้วยการอบนีไ้ ม่มกี ารเจือปนของสารเคมีแต่อย่างใดซ�ำ้ ยัง
ให้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับวิธีอื่นๆ
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นเี้ กีย่ วข้องกับกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพโอปอลด้วยความร้อน (Enhancement opal
by annealing) ส�ำหรับการปรับปรุงคุณภาพโอปอลด้วยความร้อน ท�ำได้โดยน�ำ 
โอปอลทีแ่ สดงปรากฏการณ์ Play of color ไม่ชดั เจน มาอบที่ ภายใต้สภาวะบรรยากาศ จะได้โอปอลที่
แสดงปรากฏการณ์ Play of color ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากก่อนอบอย่างเห็นได้ชัดเจน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การปรับปรุงคุณภาพโอปอลด้วยความร้อนคือ เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะของโอปอลก่อนและหลังการปรับปรุง
คุณภาพโอปอลด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มมูลค่าของโอปอล โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ และเป็นการพัฒนาการ
ความรู้ทางด้านการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณีให้แก่วงการอัญมณีอีกด้วย
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กระบวนการผลิตเครื่องประดับจากเม็ดขนุน
นักวิจัย
ดร. ภูวดล  วรรธนะชัยแสง  อ. สุภารีย  ์ เถาว์วงศ์ษา และคณะ
สังกัดคณะอัญมณี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 1203000692  ยื่นค�ำขอวันที่ 11 กรกฏาคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ขนุน (Jackfruit) ซึง่ ขนุนเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจและนิยมปลูกและรับประทาน
กันมาก เป็นไม้ผลที่ปลูกและดูแลรักษาง่าย เจริญเติบโตรวดเร็ว มีรสชาติดีและสีของเนื้อที่ถูกกับคนไทย
ทีน่ ยิ มผลไม้ทมี่ สี เี หลืองทองหรือสีแดงและมีรสชาติหวานจัด ผลของขนุนสามารถน�ำมาบริโภคได้ทงั้ ผลดิบ
และผลสุกและสามารถรับประทานได้ตั้งแต่ส่วนของเนื้อไปจนถึงซัง หรือแม้แต่เม็ดก็ยังรับประทานได้
ส่วนมากจะรับประทานขนุนเป็นผลไม้สด และยังน�ำไปผสมกับอาหารประเภทอืน่ ให้มรี สชาติมากขึน้ เช่น
ไอศกรีม รวมมิตร ลอดช่อง หรือน�ำเนื้อมาท�ำขนุนกวน เม็ดขนุนโดยทั่วไปหลังจากแกะเอาเนื้อไปรับ
ประทานแล้วน�ำมาต้ม ใส่เกลือรับประทานได้
อย่างไรก็ตามนอกจากเม็ดขนุนจะน�ำไปรับประทานได้แล้วยังสามารถน�ำไปเพิ่มมูลค่าโดยการน�ำเม็ดขนุน
มาท�ำเครื่องประดับอีกด้วย ปัจจุบันนี้การน�ำเม็ดขนุนมาท�ำเครื่องประดับยังไม่เคยมีผู้ใดคิดผลิตขึ้นมีเพียง
การน�ำธัญพืช เช่น เม็ดถั่วแดง เม็ดถั่วเขียว ฯลฯ มาท�ำเป็นเครื่องประดับเท่านั้น ซึ่งข้อดีของเม็ดขนุนที่
มีความเหมาะสมมากกว่าธัญพืชชนิดอื่นๆ คือ ราคาถูก เนื้อนิ่มพอเหมาะ และสามารถน�ำมาแกะสลัก
ได้ง่ายหลังอบ โดยการอบเม็ดขนุนนั้นจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการน�ำเม็ดขนุนไปตากเนื่องจากจะท�ำให้
เม็ดขนุนนั้นแห้งไม่สนิท และเมื่อน�ำมาแกะสลักจะท�ำให้เกิดเชื้อราได้ง่าย
สรุปเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตเครื่องประดับจากเม็ดขนุน ท�ำได้โดยน�ำเม็ดขนุนที่ผ่านการล้างท�ำความสะอาดไปอบ
ด้วยเตาไฟฟ้า จากนัน้ น�ำเม็ดขนุนมาแกะสลักตามรูปแบบทีอ่ อกแบบไว้ เช่น ชุดเครือ่ งประดับซึง่ ประกอบ
ไปด้วย จี้ แหวน และต่างหู จากการอบด้วยอุณหภูมิดังที่กล่าวไปในข้างต้นนั้นจะได้เม็ดขนุนที่แห้งและ
เหมาะสมที่สุดในการน�ำมาใช้แกะสลักเพื่อท�ำเครื่องประดับ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของการท�ำเครื่องประดับจากเม็ดขนุนคือ การใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
เพื่อน�ำมาเพิ่มมูลค่าเป็นเครื่องประดับ
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หน่วยงาน : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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สูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว
นักวิจัย
นางบุญญา  สุดาทิศ และคณะ
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4843  ยื่นค�ำขอวันที่ 30 มีนาคม 2550
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในกระบวนการผลิตไอศกรีมตามปกติ ผู้ผลิตโดยทั่วไปจะน�ำสารช่วยให้เนื้อไอศกรีมคงรูปมาเติมลงไปใน
เนื้อไอศกรีมหรือสารที่เรียกหรือรู้จักกันดีในนามสาร อีมัลซิไฟออร์ ซึ่งมีหลายตัว แต่ที่นิยมใช้กับส่วนผสม
กับอาหารประเภทไอศกรีมนั้นคือ คาร์บอกซ์ซี่เมธิว เซลลูโลส หรือชื่อย่อว่า CMC ซึ่งเป็นสารที่ได้จากการ
สังเคราะห์สารประกอบ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ
1. กลุ่มเจลาติน (Gelatin Stabilizer) ซึ่งจะผลิตจากสัตว์ เช่น จากหนังหมู หนังวัว กระดูกสัตว์
2. กลุ่มจากผัก (Vegetable Stabilizer) เช่น Sodium alginate, Carrageenan, Agar-Agar, CMC
(Sodium Carboxy methyl cellulose)
3. กลุ่มพวกกัม (Gums) เช่น Guar, Locust bean, Tragacanth, Karaya, Oat ซึ่งหากเติมสาร
ดังกล่าวนี้ลงไปในอัตราส่วนและปริมาณที่พอเหมาะจะสามารถช่วยให้ไอศกรีมมีความหนืด คงรูป
ไม่เหลวละลายเร็วจนเกินไป แต่สารดังกล่าวนี้ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลย การประดิษฐ์นี้จึงได้
คิดค้นน�ำผงไหมอันสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ ที่เป็นสารช่วยให้เนื้อไอศกรีมมีความคงรูปเช่นเดียวกัน
และมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยเนื่องจากผงไหมที่เติมลงไปแทนที่สารอีมัลซิไฟออร์ดังกล่าวจะเพิ่ม
ปริมาณโปรตีนในส่วนที่นมผงไม่มีอีกด้วย
สรุปเทคโนโลยี
เป็นสูตรส�ำหรับการผลิตไอศกรีมซึ่งน�ำผงไหมมาผสมลงในเนื้อของส่วนผสมไอศกรีมเพื่อให้ไอศกรีม
คงรูปแทนการใส่สารอีมลั ซิไฟออร์อนื่ ๆ โดยผสมในอัตราส่วนตามสูตรทีก่ ำ� หนดโดยเนือ้ ไอศกรีมทีใ่ ช้ผงไหม
เป็นสารให้ความคงรูปซึ่งจะท�ำให้ลักษณะปรากฎที่ดีกว่าและตักง่ายกว่าไอศกรีมที่ใช้ CMC (Carboxy
methyl cellulose)
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เนื้อไอศกรีมที่ใช้ผงไหมเป็นสารให้ความคงรูปซึ่งจะท�ำให้ลักษณะปรากฎที่ดีกว่าและตักง่ายกว่าไอศกรีม
ที่ใช้ CMC
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สูตรหลามหมูยอไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร
นักวิจัย
นางสุชาดา  สิงห์สถิต  และคณะ  
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5299  ยื่นค�ำขอวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในกระบวนการผลิตหมูยอตามปกติ ผู้ผลิตโดยทั่วไปจะน�ำสารช่วยให้เนื้อหมูยอคงรูปมาเติมลงไปในเนื้อ
หมูยอ เช่น ฟอสเฟต ซึง่ เป็นสารทีใ่ ช้กนั แพร่หลายจัดเป็นสารประเภท อีมลั ซิไฟเออร์ หรือผูผ้ ลิตบางราย
อาจเติมสารอืน่ ลงไปเพือ่ ท�ำให้หมูยอเนือ้ แน่น เช่น แป้งมัน หรือการท�ำให้กรอบ โดยการใส่ผงกรอบหรือ     
บอแร็กซ์ ซึ่งหากเติมสารดังกล่าวนี้ลงไปในอัตราส่วนและปริมาณที่พอเหมาะจะสามารถช่วยให้หมูยอ
มีความแน่นและกรอบ แต่สารดังกล่าวนี้ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลย บางชนิด เช่นบอแร็กซ์ ยังเป็น
อันตรายต่อร่างกาย การประดิษฐ์นี้จึงได้คิดค้นน�ำ  ผงไหม อันมีสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ ที่เป็นสารช่วย
ให้เนื้อหมูยอมีความคงรูป มีสัมผัสที่แน่นและกรอบในตัว มีคุณค่าทางโภชนาการด้วย เนื่องจากผงไหมที่
เติมลงไปนั้นจะเพิ่มปริมาณโปรตีนในส่วนผสมด้วย
สรุปเทคโนโลยี
เป็นสูตรส�ำหรับการผลิตหลามหมูยอสูตรไหมทอง ซึ่งน�ำผงไหมมาผสมลงในส่วนผสม เพื่อให้หมูยอมี
รสชาติที่หวานอร่อย เนื้อสัมผัสแน่นและกรอบ โดยผสมในอัตราส่วนตามสูตรที่ก�ำหนด ซึ่งลดการใช้
ฟอสเฟตลงครึง่ หนึง่ จากสูตรทัว่ ไป แต่ได้หมูยอทีม่ รี สชาติดกี ว่าเดิมโดยไม่ตอ้ งเติมสารอืน่ ใดเพือ่ ให้เนือ้ แน่น
และกรอบ ท�ำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยังได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
หมูยอที่มีรสชาติดีกว่าเดิมโดยไม่ต้องเติมสารอื่นใดเพื่อให้เนื้อแน่นและกรอบ ท�ำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และยังได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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คุณวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์   : 0 2401 9889 ต่อ 5918, 5933 มือถือ 06 1412 2836
e-mail
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สูตรไส้กรอกอิสานไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร
นักวิจัย
นางสุชาดา  สิงห์สถิต  และคณะ
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5257  ยื่นค�ำขอวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในกระบวนการผลิตไส้กรอกอีสานตามปกติ ผู้ผลิตโดยทั่วไปจะน�ำสารช่วยให้ไส้กรอกมีเนื้อแน่นมาเติม
ลงไปในเนื้อไส้กรอก เช่น แป้งมอดิฟายด์ ซึ่งเป็นสารที่ใช้กันแพร่หลาย หรือผู้ผลิตบางรายอาจเติมสาร
อื่นลงไปเพื่อท�ำให้ไส้กรอกมีรสหวานกลมกล่อม เช่น ผงชูรส ซึ่งหากเติมสารดังกล่าวนี้ลงไปในอัตราส่วน
และปริมาณที่พอเหมาะจะสามารถช่วยให้ไส้กรอกมีความแน่นและหวานกลมกล่อมแต่สารดังกล่าวนี้ไม่มี
คุณค่าทางโภชนาการเลย บางชนิด เช่น ผงชูรส ยังเป็นอันตรายต่อผูท้ แี่ พ้ การประดิษฐ์นจี้ งึ ได้คดิ ค้นน�ำ 
ผงไหม อันมีสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ ที่เป็นช่วยให้เนื้อไส้กรอกมีรสชาติหวานกลมกล่อม มีสัมผัสที่แน่น
ในตัว มีคุณค่าทางโภชนาการด้วย เนื่องจากผงไหมที่เติมลงไปนั้นจะเพิ่มปริมาณโปรตีนในส่วนผสมด้วย
สรุปเทคโนโลยี
เป็นสูตรส�ำหรับการผลิตไส้กรอกอีสานสูตรไหมทอง ซึ่งน�ำผงไหมมาผสมลงในส่วนผสม เพื่อให้ไส้กรอก
อีสานมีรสชาติหวานกลมกล่อม เนื้อสัมผัสแน่น โดยผสมในอัตราส่วนตามสูตรที่ก�ำหนด ซึ่งไม่มีการใช้
ผงชูรสเช่นสูตรทั่วไป แต่ได้ไส้กรอกอีสานที่มีรสชาติที่ดีกว่าสูตรเดิมโดยไม่ต้องเติมสารอื่นใดเพื่อให้เนื้อ
สัมผัสแน่นและหวานธรรมชาติ ท�ำให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและยังได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ไส้กรอกอีสานที่มีรสชาติที่ดีกว่าสูตรเดิมโดยไม่ต้องเติมสารอื่นใดเพื่อให้เนื้อสัมผัสแน่นและหวาน
ธรรมชาติ ท�ำให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและยังได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สูตรลูกชิ้นหมูไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร
นักวิจัย
นางสุชาดา  สิงห์สถิต  และคณะ
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5298  ยื่นค�ำขอวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในกระบวนการผลิตลูกชิ้นหมูตามปกติ ผู้ผลิตโดยทั่วไปจะน�ำสารช่วยให้เนื้อลูกชิ้นหมูคงรูปมาเติมลงไป
ในเนื้อลูกชิ้นหมู เช่น ฟอสเฟต ซึ่งเป็นสารที่ใช้กันแพร่หลายจัดเป็นสารประเภท อีมัลซิไฟเออร์ หรือ
ผูผ้ ลิตบางรายอาจเติมสารอืน่ ลงไปเพือ่ ท�ำให้ลกู ชิน้ หมูเนือ้ แน่น เช่น แป้งมัน หรือการท�ำให้กรอบ โดยการ
ใส่ผงกรอบหรือบอแร็กซ์ ซึ่งหากเติมสารดังกล่าวนี้ลงไปในอัตราส่วนและปริมาณที่พอเหมาะจะสามารถ
ช่วยให้ลกู ชิน้ หมูมคี วามแน่นและกรอบ แต่สารดังกล่าวทางโภชนาการเลย บางชนิด เช่น บอแร็กซ์ ยังเป็น
อันตรายต่อร่างกาย การประดิษฐ์นี้จึงได้คิดค้นน�ำ  ผงไหม อันมีสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ ที่เป็นสาร
ช่วยให้เนื้อลูกชิ้นหมูมีความคงรูป มีสัมผัสที่แน่นและกรอบในตัว มีคุณค่าทางโภชนาการด้วย
สรุปเทคโนโลยี
เป็นสูตรส�ำหรับการผลิตลูกชิ้นหมูสูตรไหมทอง ซึ่งน�ำผงไหมมาผสมลงในส่วนผสม เพื่อให้ลูกชิ้นหมู
มีรสชาติหวานอร่อย เนื้อสัมผัสแน่นและกรอบ โดยผสมในอัตราส่วนตามสูตรที่ก�ำหนด ซึ่งลดการใช้
ฟอสเฟตลงครึ่งหนึ่งจากสูตรทั่วไป แต่ได้ลูกชิ้นหมูที่มีรสชาติดีกว่าสูตรเดิมโดยไม่ต้องเติมสารอื่นใดเพื่อ
ให้เนื้อแน่นและกรอบ ท�ำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยังได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ลูกชิ้นหมูที่มีรสชาติดีกว่าสูตรเดิมโดยไม่ต้องเติมสารอื่นใดเพื่อให้เนื้อแน่นและกรอบ ท�ำให้ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและยังได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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คุณวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ฟรุตโตริน
นักวิจัย
รศ. ดร. ชื่นจิต  ประกิตชัยวัฒนา
นางสาวกนกวรรณ  ทองแม้น
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การน�ำไวน์และเหล้ามาใช้ในการประกอบอาหารมีมาอย่างช้านาน เนื่องจากสามารถใช้เป็นเครื่องปรุงรส
เพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติของอาหารทั้งอาหารคาวและขนมหวาน อีกทั้งยังเติมในปริมาณเล็กน้อยและมี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่สูงมากนัก จึงไม่ท�ำให้เกิดอาการมึนเมาเมื่อบริโภคเข้าไป
สรุปเทคโนโลยี
Fruitorin (ฟรุตโตริน) เป็นเครื่องปรุงรสอาหารหมวดหมู่เดียวกับ mirin ที่ใช้ปรุงรสในอาหารญี่ปุ่น
ซึง่ ท�ำจากการหมักข้าว แต่ฟรุตโตรินท�ำจากน�ำ้ ผลไม้ไทยหลายชนิด จึงมีความหลากหลายและมีหลายสูตร
มีทั้งสูตรที่ใช้เป็น cooking  และ dressing   ให้สีและกลิ่นที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้ในการเพิ่มกลิ่น
รสในอาหารได้ทงั้ คาวหวาน ไม่วา่ จะเป็นการปรุงในรูปแบบผัดทอด หรือต้มนึง่ เช่น ปลานึง่ ซีอวิ๊ เพือ่ ให้
มีกลิ่นรสหอมชวนรับประทานมากขึ้น สามารถผสมน�้ำสลัดท�ำให้ได้น�้ำสลัดที่มีสีสรรน่ารับประทานและ
กลิ่นรสที่หอมขึ้น นอกจากนี้บางสูตรยังใช้หมักเนื้อให้นุ่มเร็วและช่วยเรื่องกลิ่นรส หรือกระทั่งน�ำไปใช้
เพื่อเพิ่มกลิ่นรสของหวาน อาทิ พุดดิ้ง เครป และเบเกอรี่ต่างๆ เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
วัตถุดิบหาง่าย การผลิตไม่ซับซ้อน
ผลิตได้จากผลไม้หลากหลายชนิด จึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายเรื่องสี กลิ่น รส จึงสามารถน�ำไปใช้ปรุงแต่งอาหารได้หลากหลายชนิด
และประเภท
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สนใจสอบถามข้อมูล
รศ. ดร. ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา
หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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e-mail
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น�้ำมันชนิดผสมส�ำหรับทอด
นักวิจัย
ดร. ศศิกานต์  กู้พงษ์ศักดิ์
รศ. ดร.พันธิพา  จันทวัฒน์
รศ. ดร. สุเมธ  ตันตระเธียร
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7700  ยื่นค�ำขอวันที่ 29 สิงหาคม 2554
เรื่อง น�้ำมันบริโภคชนิดผสมระหว่างน�ำ้ มันปาล์มโอเลอินส์กับน�้ำมันเมล็ดฝ้าย
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7866  ยื่นค�ำขอวันที่ 29 สิงหาคม 2554
เรื่อง น�้ำมันบริโภคชนิดผสมระหว่างน�ำ้ มันร�ำข้าวกับน�้ำมันทานตะวัน
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7867 ย ื่นค�ำขอวันที่ 29 สิงหาคม 2554
เรื่อง น�้ำมันบริโภคชนิดผสมระหว่างน�ำ้ มันร�ำข้าว น�้ำมันเมล็ดฝ้าย และน�ำ้ มันถั่วเหลือง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การทอดเป็นรูปแบบการปรุงอาหารทีน่ ยิ มในอาหารหลายประเภท เช่น กล้วยทอด ไก่ทอด มันฝรัง่ ทอด
ปลาทอด และทอดมัน เป็นต้น น�้ำมันพืชที่นิยมใช้ตามทอดตามครัวเรือนมักไม่เสถียร เหม็นหืนง่าย
เมื่อน�ำมาใช้ทอดอาหารแบบน�้ำมันท่วมที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน ท�ำให้น�้ำมันเปลี่ยนสภาพโครงสร้าง
เกิดสารประกอบโพลาร์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง รวมถึงการเกิดโครงสร้างไขมันทรานส์ ท�ำให้การบริโภค
ของทอดเป็นประจ�ำนั้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาในอนาคต อย่างไรก็ตามการหันมาใช้น�้ำมันจาก
สัตว์อาจหลีกเลี่ยงปัญหาที่พบจากการใช้น�้ำมันพืชได้ แต่ก็พบปัญหาไขมันอิ่มตัวและไตรกลีเซอไรด์สูง
จึงส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกัน
สรุปเทคโนโลยี
เป็นการน�ำน�ำ้ มันบริโภคชนิดต่างๆ ได้แก่ น�ำ้ มันร�ำข้าว น�ำ้ มันทานตะวัน น�ำ้ มันเมล็ดฝ้าย น�ำ้ มันถัว่ เหลือง
และน�้ำมันปาล์มโอเลอินส์ มาจัดสัดส่วนองค์ประกอบของไขมันในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อลดข้อด้อย
ของน�้ำมันบางประเภทและเสริมคุณประโยชน์ของน�ำ้ มันบาง โดยผลวิจัยพบสูตรน�ำ้ มันที่สามารถใช้ทอด
อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณสูงที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการใน
เกณฑ์ดี
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีเสถียรภาพต่อการทอดแบบน�้ำมันท่วม (เกิดสารโพลาร์ไม่เกิน 25% ตามที่กฎหมายก�ำหนด)
มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี เช่น มีองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตัวแหน่ง (MUFA) สูง,
มีสารต้านอนุมูลอิสระโอรายซานอล (Oryzanol) และโทโคฟีรอลค่อนข้างสูง
มีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 205 พ.ศ. 2543 และ มอก.47-2516)
มีสัดส่วนของกรดไขมันใกล้เคียงกับข้อแนะน�ำของ The American Heart Association
ควบคุมการดูดกลืนน�ำ้ มันของอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ
สามารถน�ำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้โดยผลิตไม่ยาก อีกทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่น�้ำมัน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ  

สนใจสอบถามข้อมูล
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (คุณสิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล)
หน่วยงาน : สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0 2218 4195-97
โทรสาร   : 0 2218 4181
e-mail
: cuipi@chula.ac.th
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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แผ่นฟิล์มกักเก็บน�ำ้ มันหอมระเหย (ฟิล์มกลิ่นสมุนไพร)
นักวิจัย
ผศ. ดร. พัฒทรา  ธีรพิบูลย์เดช
สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพสิทธิบัตร
(ค�ำขอ) สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1401004554  ยื่นค�ำขอวันที่  7 สิงหาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบนั อาหารส�ำเร็จรูปและกึง่ ส�ำเร็จรูป รวมถึงเครือ่ งปรุงอาหารต่างๆ มีการเติบโตทางตลาดอย่างรวดเร็ว
เนื่องมาจากสภาพความเป็นอยู่ที่เร่งรีบ รวมทั้งการหาวัตถุดิบให้ครบถ้วนในการปรุงอาหารที่ยุ่งยาก
อาหารและเครือ่ งปรุงส�ำเร็จรูปเหล่านี้ ถึงแม้จะมีรสชาติทดี่ หี รือสามารถปรุงแต่งรสชาติเพิม่ เติมได้ แต่กลิน่
ของเครื่องเทศสมุนไพร (กลิ่นน�้ำมันหอมระเหย) ในอาหารแทบจะไม่เหลืออยู่เลย เนื่องจากน�ำ้ มันหอม
ระเหยสลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกความร้อนจากกระบวนการผลิต นักวิจัยจึงคิดค้นผลิตแผ่นฟิล์มกักเก็บ
น�ำ้ มันหอมระเหยของเครือ่ งเทศหลักของอาหารไทย อาทิเช่น น�ำ้ มันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว ตะไคร้
ใบมะกรูดและเหง้าข่า โดยการใช้นวัตกรรมเอนแคปซูเลชั่นน�ำ้ มันหอมระเหยร่วมกับการเตรียมแผ่นฟิล์ม
แผ่นฟิล์มกักเก็บน�้ำมันหอมระเหยนี้จะละลายได้อย่างช้าๆ ในน�ำ้ ร้อน เหมาะกับอาหารไทย เช่น ต้มย�ำ 
เมื่อปรุงต้มย�ำด้วยเครื่องปรุงส�ำเร็จรูป เพียงเติมแผ่นฟิล์มนี้ลงไปในชามต้มย�ำ  ผู้บริโภคก็จะได้อาหารที่
อร่อยและกลิ่นหอมเครื่องเทศเหมือนกับปรุงด้วยเครื่องเทศสด
สรุปเทคโนโลยี
กระบวนการเตรียมแผ่นฟิล์มร่วมกับเอนแคบซูเลชั่น เพื่อกักเก็บน�ำ้ มันหอมระเหยส�ำหรับสมุนไพรเครื่อง
ต้มย�ำ มีอายุผลิตภัณฑ์ 1 ปี
จุดเด่นของเทคโนโลยี
แผ่นฟิล์มที่สามารถบรรจุสิ่งสกัดพืชสมุนไพรซึ่งมีลักษณะคล้ายน�้ำมันหรือโอลิโอเรซิน (oleoresin)
ได้ในปริมาณสูงถึง 30% ของน�ำ้ หนักฟิล์มแห้ง
สารก่อฟิล์มที่ใช้เป็นพอลิเมอร์ที่สามารถรับประทานได้และราคาไม่แพง ไม่ส่งผลด้านกลิ่นและรสชาติ  
ละลายน�ำ้ ได้ดีที่อุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส
สามารถเก็บกักกลิ่นให้หอมยาวนานอย่างน้อย 1 ปี
เมื่อแผ่นฟิล์มละลายน�้ำแล้ว พบว่าน�้ำมันหรือสิ่งสกัดพืชสามารถกระจายตัวในน�้ำ  ไม่ตกตะกอนหรือ
แยกตัวจากน�้ำ 
สะดวกต่อการเก็บรักษา  การขนส่ง เพราะน�้ำหนักเบา
ใช้ได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์  เช่น  ลูกอม  เครื่องดื่ม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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วัสดุอ้างอิงรับรองอะฟลาทอกซินในเนยถั่ว					
นักวิจัย 		
ดร. จีรพา  บุญญคง
สังกัดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการยื่นขอรับความคุัมครอง
มาตรฐานเทียบเคียงในประเทศ/ต่างประเทศ Codex Standard 193-1995, US FDA
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
Mycotoxins เป็นสารพิษที่มักพบปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกในเขตร้อนชื้น ซึ่งอาจ
เกิดจากการเก็บรักษาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีความชื้น และอุณหภูมิสูงท�ำให้เชื้อราบางชนิด
ที่ผลิตสารพิษ mycotoxins เจริญเติบโตได้ดี อะฟลาทอกซินเป็นสารพิษที่มีความเป็นพิษมากที่สุดที่
พบปนเปื้อนในอาหาร อะฟลาทอกซินที่สำ� คัญมี 4 ชนิดคือ B1 B2 G1 และ G2 (AFB1 AFB2 AFG1
และ AFG2) อาหาร และผลิตผลทางการเกษตรที่มักตรวจพบอะฟลาทอกซินได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ธัญพืช
ถั่วและเครื่องเทศต่างๆ การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในสินค้าเกษตร ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค  รวมทั้งการสูญเสียผลผลิตที่ปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและ
การค้า ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงมีการก�ำหนดปริมาณสูงสุดของอะฟลาทอกซินที่อนุญาตให้ปนเปื้อนใน
อาหาร และสินค้า (maximum allowable level) อยูใ่ นระดับส่วนในพันล้านส่วน (ppb) ขึน้ อยูก่ บั ชนิด
และวัตถุประสงค์การน�ำสินค้านั้นๆ ไปใช้
สรุปเทคโนโลยี
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติถ่ายทอดความถูกต้องของผลการวัดที่สถาปนาได้สู่ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ทางเคมีทั่วประเทศผ่านวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง และการจัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญ เ
พือ่ สร้างระบบมาตรวิทยาเคมีของชาติที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการวัดทางเคมีที่มีคุณภาพเพื่อลดการ
สอบย้อนกลับไปยังต่างประเทศและพัฒนามาตรฐานการวัดทางเคมีให้เท่าเทียมในระดับนานาชาติ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินที่ปนเปื้อนในอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ปลอดภัย
ลดการน�ำเข้าวัสดุอ้างอิงรับรองส�ำหรับการวัดอะฟลาทอกซินจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
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เทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็ง
ด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ			
นักวิจัย 		
ดร. นฤดม  นวลขาว  
นายพิเชษ  วงษ์นุช  
นางสาวปณัฐดา  ปานเพ็ชร  
สังกัดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการยื่นขอรับความคุัมครอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การแช่แข็ง เป็นกรรมวิธกี ารถนอมอาหาร เพือ่ คงความสด และรักษาคุณภาพอาหาร ได้ดกี ว่าการถนอม
อาหารด้วยวิธีอื่น โดยเกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอาหารแช่แข็งจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิทั้งสิ้น
ดังนั้น ความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิในกระบวนการผลิตอาหารแช่แข็งจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการรักษา
คุณภาพของสินค้าประเภทอาหารแช่แข็ง
นอกจากนีก้ ารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็มคี วามส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ต่อต้นทุนในการผลิตอาหาร
แช่แข็ง เนื่องจากต้องใช้พลังงานจ�ำนวนมากในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการแช่แข็ง
สินค้าที่อุณหภูมิตำ�่ กว่า - 18 องศาเซลเซียส
สรุปเทคโนโลยี
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิจึงได้ด�ำเนินโครงการลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตร
วิทยาอุณหภูมิ เพือ่ เป็นการส่งเสริมศักยภาพในกระบวนการผลิตให้แก่อตุ สาหกรรมอาหารแช่แข็ง โดยการ
เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการวัดอุณหภูมใิ ห้สามารถใช้งานเครือ่ งมือได้อย่างถูกต้อง และการปรับปรุงการควบคุม
อุณหภูมิในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐาน ตลอดจนสามารถลดความสูญเสีย
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในกระบวนการผลิต  อีกทัง้ ยังสามารถลดการใช้พลังงานทีเ่ กินความจ�ำเป็นในกระบวนการแช่แข็ง
ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตแก่ผู้ผลิตได้อีกทางหนึ่ง  ซึ่งจากการด�ำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่
โรงงานต้นแบบจ�ำนวนสองโรงงาน พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการแช่แข็งลงได้มากกว่า
ร้อยละ 20
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า 20%
ลงทุนด้านอุปกรณ์ต�่ำ  เนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่ทางโรงงานมีอยู่แล้ว หรือจัดหา
เพิ่มเติมน้อยที่สุด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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องค์ประกอบส�ำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นกรอบ
จากแป้งเมล็ดขนุน
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา  ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1003000844  ยื่นค�ำขอวันที  ่ 18 สิงหาคม 2553
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบที่ท�ำจากวัตถุดิบสด เช่น
มันฝรั่ง มันเทศ กล้วย ขนุน ทุเรียน หัวบีท และ ผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบเลียนแบบ (Fabricated Chip)
ซึ่งได้จากการน�ำแป้งมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆ เช่น น�ำ 
้ สตาร์ชดัดแปร อิมัลซิไฟเออร์ และกัม จนเป็นโด
รีดเป็นแผ่น แล้วตัดให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ จากนั้นจึงท�ำให้สุกโดยการทอด หรืออบ โดยผลิตภัณฑ์
แผ่นกรอบเลียนแบบเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ก�ำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
แป้งที่เตรียมได้จากเครื่องท�ำแห้งแบบลูกกลิ้งมีลักษณะเฉพาะคือ สามารถกระจายตัวได้ในน�้ำเย็น หรือ
ที่อุณหภูมิห้อง ดูดซับน�ำ้ ได้ดี จึงสะดวกในการน�ำไปใช้ประโยชน์ และช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภค ดังนั้นการน�ำเมล็ดขนุนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการแปรรูปและบริโภคขนุน
มาเตรียมเป็นแป้งโดยใช้เครื่องท�ำแห้งแบบลูกกลิ้งเพื่อน�ำมาใช้ท�ำผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบ จึงอาจเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของเมล็ดขนุน และช่วยลดการสูญเสียผลผลิต
ทางการเกษตร
สรุปเทคโนโลยี
องค์ประกอบส�ำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นกรอบจากแป้งเมล็ดขนุน ประกอบด้วย
แป้งเมล็ดขนุน แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวโพด เนยขาว มอลโตเดกซ์ทริน (maltodextrin) เกลือ โมโน/
ได-กลีเซอไรด์ (mono/di-glycerides) และน�้ำ  กรรมวิธีการผลิตเริ่มจากการเตรียมแป้งเมล็ดขนุน
้ ลอกเยือ่ สีขาวครีมออก น�ำมาเฉือนเป็นแผ่นบาง
โดยน�ำเมล็ดขนุน มาล้างท�ำความสะอาด พักให้สะเด็ดน�ำ 
แล้วปั่นผสมกับน�้ำในอัตราส่วน 1:1 (โดยน�้ำหนักต่อปริมาตร) กรองแยกกาก น�ำน�้ำแป้งที่ได้มาท�ำแห้ง
ด้วยเครื่องท�ำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่บดให้ละเอียด จากนั้นน�ำส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้ใส่ลงในอ่างผสม
นวดให้เข้ากันจนเป็นก้อนโด (dough) ขึ้นรูปโด (dough) ให้มีความหนา 0.9-1.0 มิลลิเมตรและตัด
เป็นรูปวงรี จากนั้นน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที และน�ำผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบ
ที่ได้มาคลุกผสมกับผงปรุงรส
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นกรอบจากแป้งเมล็ดขนุนที่เตรียม
โดยเครือ่ งท�ำแห้งแบบลูกกลิง้ เพือ่ เป็นทางเลือกใหม่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบ อีกทัง้ เป็นการใช้
ประโยชน์จากผลิตผลทางการเกษตรของไทย และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่เมล็ดขนุนซึ่งเป็นผลพลอยได้
จากการแปรรูปและบริโภคขนุน รวมถึงสร้างแนวทางการใช้ประโยชน์จากเมล็ดขนุนในระดับอุตสาหกรรม
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สูตรและกรรมวิธีผลิตขนมปังจากแป้งข้าวหอมนิล
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา  ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 1003000662  ยื่นค�ำขอวันที่ 7 มิถุนายน 2553
เรื่อง สูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมปังจากแป้งข้าวหอมนิล
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ขนมปังเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีส่วนประกอบหลัก คือ แป้งสาลี ซึ่งต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศจึงมี
การส่งเสริมการน�ำข้าวเจ้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรของไทยมาผลิตเป็นแป้งข้าวใช้แทนแป้งสาลีใน
การผลิตขนมปัง กองโภชนาการกรมอนามัย (2546) รายงานว่าการขาดธาตุเหล็กของคนไทยมีเพิ่มขึ้น
โดยพบในเด็กอายุ 6-8 ปี มากที่สุด โดยข้าวหอมนิลเป็นพันธุ์ข้าวที่น่าสนใจในการน�ำมาท�ำเป็นแป้งข้าว
เนื่องจากมีธาตุเหล็กสูงถึงปริมาณ 3.26 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม พัฒนาขึ้นโดยวิธีการปรับปรุงด้าน
พันธุกรรมของข้าว Hin Bao ซึ่งเป็นข้าวเหนียวด�ำจากประเทศจีน ดังนั้นการน�ำข้าวหอมนิลมาผลิตเป็น
แป้งข้าวเพื่อผลิตขนมปัง จะช่วยลดการน�ำเข้าแป้งสาลีจากต่างประเทศ และปัญหาการขาดธาตุเหล็ก
ของคนไทยได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการน�ำแป้งข้าวหอมนิลมาใช้ประโยชน์มากขึ้นด้วย
สรุปเทคโนโลยี
ขนมปังข้าวหอมนิลผลิตจากแป้งข้าวหอมนิล 100 เปอร์เซ็นต์ โดยน�ำข้าวหอมนิลทั้งเมล็ดมาผ่าน
กระบวนการบดละเอียดแล้วร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมช ได้แป้งข้าวหอมนิล จากนั้นผสม
รวมกับยีสต์ เกลือ น�ำ้ ตาล นมผง น�ำ้ มันข้าวโพด กลูเตนจากข้าวสาลี ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส
ซูโครสเอสเทอร์ และเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนส ท�ำการนวดผสมให้เป็นโด (dough) แล้วน�ำมารีดให้
เป็นแผ่น ม้วนลงพิมพ์ ขนมปัง บ่มไว้ในตู่โด (dough) แล้วจึงน�ำไปอบ การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตขนมปังจากแป้งข้าวหอมนิล 100 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้ช่วยลดปริมาณการใช้แป้งสาลี และเป็น
ทางเลือกใหม่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมปังส�ำหรับผู้ที่เป็นโรคขาดธาตุเหล็ก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ขนมปังเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีส่วนหลัก คือ แป้งสาลี ซึ่งต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีการส่งเสริม
การน�ำข้าวเจ้าที่เป็นผลทางการเกษตรของไทยมาผลิตเป็นแป้งข้าวใช้แทนแป้งสาลีในการผลิตขนมปัง
โดยข้าวหอมนิลเป็นพันธุ์ข้าวที่น่าสนใจในการน�ำมาท�ำแป้งข้าว เนื่องจากมีธาตุเหล็กสูง ดังนั้นการน�ำ
ข้าวหอมนิลมาผลิตเป็นแป้งข้าวเพือ่ ผลิตขนมปัง จะช่วยลดการน�ำเข้าแป้งสาลีจากต่างประเทศ และปัญหา
การขาดธาตุเหล็กของคนไทยได้ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการน�ำแป้งข้าวหอมนิลมาใช้ประโยชน์
มากขึ้นด้วย
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พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุม
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 6689 ยื่นค�าขอวันที่ 27 กันยายน 2553
เรื่อง ผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา
ปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพมากยิ่งขึ้น ท�าให้กระแสนิยมของอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสืบเนื่องมาจากปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้คนมีความเร่งรีบ ท�าให้ผู้บริโภคไม่สามารถ
ที่จะได้รับสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ รวมไปถึงการออกก�าลังกายที่น้อยลงอีกด้วย เป็นผลให้
อาหารเพื่อสุขภาพเข้ามามีบทบาทและความส�าคัญเพิ่มขึ้น
สรุปเทคโนโลยี
พาสต้าเป็นอาหารมื้อหลักของหลายๆ ประเทศ ทั้งตะวันตกและตะวันออกอีกทั้งยังมีอายุการเก็บได้นาน
ถึง 2 ปี วัตถุดิบหลักในการผลิตพาสต้า คือ ข้าวสาลีและข้าวเจ้า ส�าหรับประเทศไทยข้าวเจ้าถือว่าเป็น
พืชเศรษฐกิจของประเทศ มีส�าหรับบริโภคเพียงพอและส่งออกได้ ซึ่งการน�าข้าวเจ้ามาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตพาสต้า จึงเป็นการลดการน�าเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศอีกด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมและกรรมวิธีการผลิต เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่หันมาให้
ความสนใจกับอาหารเพือ่ สุขภาพมากขึน้ โดยมะรุมเป็นไม้ยนื ต้นของไทยทีร่ จู้ กั กันมาช้านาน ใบมะรุมนัน้
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นสารต้านมะเร็ง ลดความดันโลหิต และเป็นสารต้านแบคทีเรีย โดยมหาวิทยาลัยการแพทย์
จอห์น ฮอปกิ้นส์ สหรัฐอเมริกา รายงานว่าใบมะรุมช่วยผู้ป่วยสภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรงให้
กลับมาสุขภาพดีได้ และยังค้นพบอีกว่าคุณภาพโปรตีนในใบมะรุมนั้นดีกว่าหรือเทียบเท่าโปรตีนจากนม
และไข่ นอกจากนี้ยังพบว่าในใบมะรุมมีกรดอะมิโนที่จ�าเป็นต่อร่างกายอีกด้วย
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คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
หน่วยงาน : ศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลิตภัณฑ์บะหมี่แห้งเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย
ผศ. ดร. กุลยา  ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 11033001180  ยื่นค�ำขอวันที่ 19 ตุลาคม 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
มะรุมเป็นพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนที่ทุกส่วนของต้นสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางด้านโภชนาการ
และการแพทย์ โดยเฉพาะใบมะรุมเป็นแหล่งของโปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน และสารต้านออกซิเดชันหลาย
ชนิด มีรายงานการวิจัยว่าใบมะรุมที่ผ่านการอบแห้ง 100 กรัมมีปริมาณแคลเซียมสูงถึง 3,467 มิลลิกรัม
วิตามินซี 56 มิลลิกรัม เบต้า - แคโรทีน 37.8 มิลลิกรัม และโปรตีน 23.78 กรัม นอกจากนี้ในใบมะรุม
ยังประกอบไปด้วยกรดอะมิโนชนิดทีจ่ ำ� เป็นและไม่จำ� เป็นต่อร่างกายรวม 18 ชนิด ใบมะรุมจึงเป็นอาหาร
เพื่อสุขภาพที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ดังนั้นการน�ำใบมะรุมมาเติมในผลิตภัณฑ์บะหมี่จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจใน
การส่งผ่านสารอาหารที่มีประโยชน์จากใบมะรุมสู่ผู้บริโภค  ทั้งนี้เนื่องจากบะหมี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลาย
ประเทศบริโภคเป็นอาหารมื้อหลัก และได้รับความนิยมในการบริโภคทั่วโลก
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์บะหมี่แห้งเสริมใบมะรุมผงผลิตจากแป้งสาลีผสมกับใบมะรุมผง โดยน�ำใบมะรุมมาอบแห้ง
บดให้เป็นผงละเอียด จากนั้นน�ำใบมะรุมผงผสมรวมกับแป้งสาลี ไฮโดรคอลลอยด์ (คาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลส หรือกัวร์กัม หรือแซนแทนกัม) เอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนส เกลือ ด่างผสม (ประกอบด้วย
โพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) ต่อโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ในอัตราส่วน 6 ต่อ 4) และน�้ำ 
กรรมวิธีการผลิตเริ่มจากผสมส่วนผสมทั้งหมดจนได้เป็นก้อนโด (dough) จากนั้นน�ำโดไปบ่มที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมงและน�ำไปรีดให้เป็นแผ่น น�ำโดมาตัดให้เป็นเส้น  น�ำเส้นบะหมี่ใส่ลง
ในพิมพ์และน�ำไปนึ่ง จากนั้นบะหมี่ที่ได้นำ� ไปอบแห้งที่ เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง หรือจนบะหมี่แห้งมีความชื้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบะหมี่แห้งเสริมใบมะรุมผง เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
ให้แก่บะหมี่ และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่า
และขยายการใช้ประโยชน์ของใบมะรุมในระดับอุตสาหกรรม
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
หน่วยงาน : ศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา
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กรรมวิธีการผลิตเห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูป
นักวิจัย
ผศ.ดร. กุลยา  ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1403001434  ยื่นค�ำขอวันที่ 30 ตุลาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เห็ดเป็นอาหารชั้นเลิศที่มีสารอาหารประเภทโปรตีนสูงและไขมันต�่ำ  นิยมน�ำมาปรุงเป็นอาหารกัน
อย่างแพร่หลาย แต่ความนิยมในการรับประทานเห็ดของแต่ละท้องถิ่นทั่วโลกจะแตกต่างกันออกไป เช่น  
ชาวยุโรปชอบทานเห็ดฝรั่งหรือเห็ดแชมปิญอง  ชาวจีนชอบทานเห็ดหอม  ส่วนคนไทยชอบทานเห็ดฟาง
เห็ดฟางสดจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ โปรตีน  
นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อไวรัสที่ท�ำให้เกิดโรคหวัด และป้องกันการเจริญเติบโตของ
เชื้อมะเร็ง อย่างไรก็ตามเห็ดสดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างการเจริญเติบโตได้รวดเร็วและเน่าเสียได้ง่ายกว่า
ผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ
สรุปเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตเห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูป  ผลิตจากเห็ดฟางสด โดยน�ำมาตัดแต่งเพื่อน�ำเศษฟางที่ติดอยู่ออก
และผ่าครึ่ง แล้วน�ำไปแช่ในน�้ำปูนใส แล้วจึงน�ำมาลวกในน�้ำเดือด เป็นเวลา 4-5 นาที แล้วท�ำให้เย็น
จากนั้นน�ำมาอบ เก็บรักษาเห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูปที่ได้ที่ในตู้เย็น ก่อนบริโภคเห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูป ให้นำ�
เห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูปมาเติมด้วยน�ำ้ เดือด แล้วตั้งทิ้งไว้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูป ผลิตโดยน�ำเห็ดฟางมาผ่าครึ่ง แช่ในน�้ำปูนใส จากนั้นน�ำมาผ่านการลวกและท�ำแห้ง
ตามล�ำดับ การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูปให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ด�ำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบและต้องการความสะดวกในการ
บริโภค นอกจากนั้นยังช่วยลดปริมาณการสูญเสียเห็ดฟางสดซึ่งเสื่อมเสียได้ง่าย
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การบ่งชี้ชนิดของปลาปักเป้าในวัตถุดิบอาหาร
ด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ (multiplex PCR)
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูตา  บุญภักดี
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 1401002905  ยื่นค�ำขอวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การบริโภคเนือ้ ปลาปักเป้าทีม่ พี ษิ เตตโตรโดท็อกซิน (tetrodotoxin) ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญ
ทั้งนี้จะเน้นศึกษาในกลุ่มของปลาปักเป้า Lagocephalus คือปลาปักเป้าหลังด่าง (L. sceleratus)
ปลาปักเป้าหลังเรียบ (L. inermis) ปลาปักเป้าหลังน�ำ้ ตาล (L. spadiceus) และปลาปักเป้าหลังเขียว
(L. lunaris) ทีพ่ บในน่านน�ำ้ ไทยและมีการลักลอบจ�ำหน่ายและส่งออกเป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ เครือ่ งหมาย
ดีเอ็นเอ (DNA) ดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบ่งชี้ชนิดโดยเฉพาะปลาปักเป้าหลังเขียว (L. lunaris)
ซึง่ เป็นชนิดทีม่ คี วามเป็นพิษมากกว่าชนิดอืน่ ๆ แต่มกั สับสนจากลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกทีค่ ล้ายคลึง
กับปลาปักเป้าถูกแปรรูปแล้วเครือ่ งหมายดีเอ็นเอ (DNA) ก็ยงั มีประสิทธิภาพการบ่งชีแ้ ละสามารถระบุได้
ว่าเป็นเนื้อปลาของปลาปักเป้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
สรุปเทคโนโลยี
การคิดค้นการบ่งชีช้ นิดของปลาปักเป้าในวัตถุดบิ อาหารด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พซี อี าร์ (multiplex PCR)
ซึ่งใช้ชุดโอลิโกนิวคลีโอไทด์ไพรเมอร์ (oligonucleotide primer) ที่ออกแบบใหม่ที่มีความแม่นย�ำสูง
สามารถใช้ทดสอบกับชิ้นส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อย เช่น เนื้อเยื่อ ผิวหนัง และซี่ครีบ
เป็นต้น ทั้งในรูปของปลาสด ดองในแอลกอฮอล์ (alcohol) ผ่านการท�ำให้สุก หรือปลอมปนกับวัตถุอื่นๆ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การบ่งชี้ชนิดของเนื้อปลาปักเป้าที่ปลอมปนอยู่ในวัตถุดิบอาหารโดยใช้เทคนิคมัลติเพล็กซ์ พีซีอาร์
(multiplex PCR) ทีม่ คี วามจ�ำเพาะกับดีเอ็นเอ (DNA) ของปลาปักเป้า ด้วยล�ำดับนิวคลีโอไทด์ไพรเมอร์
จ�ำเพาะ (specific primer) ทั้งนี้สามารถใช้วิธีดังกล่าวกับเครื่องมือพื้นฐานที่มีในห้องปฏิบัติการทั่วไป
สามารถน�ำไปพัฒนาบ่งชี้ได้ว่าเป็นปลาปักเป้าชนิดใด ทั้งชิ้นส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อย
เช่น เนื้อเยื่อ ผิวหนัง และซี่ครีบ เป็นต้น ทั้งในรูปของปลาสด ดองในแอลกอฮอล์ (alcohol)
ผ่านการท�ำให้สุก หรือปลอมปนกับวัตถุดิบอื่นๆ
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ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูง
ส�ำหรับคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
นักวิจัย
นายสืบตระกูล  วิเศษสมบัต   
ิ
สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503000276  ยื่นค�ำขอวันที  ่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
แคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter) เป็นแบคทีเรียแกรมลบ ก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในมนุษย์
เป็นเชื้อประจ�ำถิ่นในล�ำไส้ไก่และสัตว์ปีก เชื้อก่อโรคจะเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ผู้ป่วย
ได้รับเชื้อจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อน โดยเฉพาะเนื้อไก่, เครื่องในไก่, และเนื้อหมู นอกจากนี้
ยังพบเชื้อดังกล่าวปนเปื้อนได้ในแหล่งน�ำ้ ดิบ น�้ำนมดิบ
วิธีการแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์จากอาหารตามมาตรฐานโดยองค์การอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาท�ำได้โดยน�ำตัวอย่างอาหารใส่ในอาหารเหลว เติมยาปฏิชวี นะ แล้วบ่มเลีย้ งเชือ้ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เพื่อซ่อมแซมและปรับสภาพเชื้อในสภาวะก๊าซออกซิเจนต�่ำ  (microaerobic) ที่มี
ก๊าซออกซิเจน 5%, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 10%, และก๊าซไนโตรเจน 85% แล้วน�ำไปบ่มต่อที่
อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นขีดแยกเชื้อบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ charcoal
cefoperazone deoxycholate agar บ่มเลีย้ งเชือ้ ต่อทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่ โมง
สังเกตการเจริญเชื้อ โดยโคโลนีของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์มีสีเทา มันวาว ขอบไม่เรียบ แล้วจึงบ่งชี้
ชนิดของเชื้อด้วยการทดสอบสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อ วิธีการตรวจแยกเชื้อดังกล่าวต้องใช้เวลา 3-5 วัน
ส�ำหรับเพาะเลี้ยงและแยกเชื้อ ตามด้วยการทดสอบสมบัติชีวเคมีของเชื้อซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 7 วัน
ท�ำให้ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาไม่นิยมตรวจ ประกอบกับสภาวะก๊าซออกซิเจนต�่ำที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การอยู่รอดของเชื้อนั้น จ�ำเป็นต้องใช้อุกรณ์จากต่างประเทศที่มีราคาสูง เหล่านี้ส่งผลให้โรคติดเชื้อ
แคมไพโลแบคเตอร์ถูกมองข้าม อาจน�ำมาซึ่งการวินิจฉัยผิดและการให้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม
จากข้อด้อยดังกล่าวผู้ประดิษฐ์มีแนวคิดในการพัฒนาวุ้นอาหารคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ เนื่องจาก
เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์มีแฟลกเจลลาเป็นโครงสร้างช่วยในการเคลื่อนที่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของเซลล์
(polar flagellum) ส่งผลให้เชือ้ มีลกั ษณะการเคลือ่ นทีแ่ บบควงสว่านอย่างรวดเร็ว (corkscrew motility)
ได้ดี ผูป้ ระดิษฐ์จงึ ได้พฒ
ั นาอาหารวุน้ ทีม่ คี วามหนืด (viscosity) สูง เพือ่ ใช้คดั แยกเชือ้ แคมไพโลแบคเตอร์
โดยใช้อาหารเหลวซึง่ เหมาะสมกับการเจริญของเชือ้ ผสมกับวุน้ อาหาร (agar technical) ท�ำให้มคี วามหนืด
ที่เหมาะสมส�ำหรับการเคลื่อนที่แทรกตัวของเชื้อในสภาวะบรรยากาศปรกติ ที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส
โดยเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์เท่านั้นที่สามารถแทรกตัวและเคลื่อนที่ภายในวุ้นอาหารความหนืดสูง ท�ำให้
เกิดโซนของการ เคลื่อนที่ภายใต้ผิวหน้าวุ้นอาหาร (subsurface motility) ได้   ในขณะที่เชื้อจุลชีพอื่น
ไม่สามารถเคลื่อนที่แทรกตัวในอาหารที่มีความหนืดสูงนี้ได้
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การประดิ ษ ฐ์ นี้ มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาชุ ด ทดสอบวุ ้ น อาหารความหนื ด สู ง ส� ำ หรั บ คั ด แยกเชื้ อ
แคมไพโลแบคเตอร์ ชุดทดสอบมีลกั ษณะเป็นจานอาหารเลีย้ งเชือ้ มีฝาปิด บรรจุดว้ ยวุน้ อาหารชนิดกึง่ แข็ง
กึง่ เหลว และเข็มเขีย่ เชือ้ ส�ำหรับถ่ายโคโลนีของเชือ้ ทีต่ อ้ งการทดสอบ เมือ่ บ่มชุดทดสอบภายใต้บรรยากาศ
ปรกติที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ด้วยสมบัติการเคลื่อนที่แบบควงสว่านของ
เชื้อท�ำให้เฉพาะเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์เท่านั้นที่สามารถแทรกตัวและเคลื่อนที่ภายใต้เนื้อวุ้นอาหาร
ความหนืดสูง ส่งผลให้เกิดโซนของการเคลื่อนที่ภายใต้ผิวหน้าวุ้นอาหารได้
สรุปเทคโนโลยี
ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงส�ำหรับคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ซึ่งได้ประดิษฐ์นี้ สามารถใช้
ทดสอบร่วมกับการทดสอบเบื้องต้นที่ส�ำคัญของเชื้อ ได้แก่ การติดสีกรัมลบ รูปร่างแบคทีเรียเป็นท่อขาด
เล็กโค้งงอ ให้ผลบวกกับการทดสอบออกซิเดส ท�ำให้ลดเวลาทดสอบสมบัติชีวเคมีของเชื้อเหลือเพียง
24 ชั่วโมง นอกจากนี้ชุดทดสอบใหม่ที่คิดค้นขึ้นนี้ไม่จ�ำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น ตู้เลี้ยงเชื้อ
บรรยากาศพิเศษ เนื่องจากอาหารเหลวที่ใช้นั้นมีสมบัติดูดซับก๊าซออกซิเจนที่เป็นพิษต่อเซลล์ของเชื้อ
แคมไพโลแบคเตอร์ได้ดี จึงสามารถบ่มชุดทดสอบดังกล่าวไว้ในสภาพบรรยากาศปรกติ ท�ำให้ลดต้นทุน
ในการน�ำเข้าอุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ลดเวลาทดสอบสมบัติชีวเคมีของเชื้อเหลือเพียง 24 ชั่วโมง ท�ำให้รวมระยะเวลาแยกเชื้อจากตัวอย่าง
ได้เสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมง
ชุดทดสอบวุ้นอาหารนี้บ่มเลี้ยงแยกเชื้อในสภาพบรรยากาศปรกติ ไม่จ�ำเป็นจะต้องใช้ Gas pack
หรือตู้เลี้ยงเชื้อบรรยากาศพิเศษ
ความร่วมมือที่เสาะหา
ผู้ร่วมพัฒนาวิจัย เพื่อต่อยอดจากชิ้นงานต้นแบบสู่การทดสอบใช้งานจริง

2
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สนใจสอบถามข้อมูล
คุณแสงนภา ตันสกุล
หน่วยงาน : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์   : 0 7567 2927 / 08 8449 0323
โทรสาร    : 0 7567 2928
e-mail
: tsangnap21@gmail.com

กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ - น�้ำตก
ที่มีส่วนผสมกาบา
นักวิจัย 		
รศ. ดร. ดวงพร   คันธโชติ และคณะ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 1503000580  ยื่นค�ำขอวันที่ 10 เม.ย. 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ลาบ - น�้ำตก เดิมเป็นอาหารท้องถิ่นทางภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทย แต่ปัจจุบันเป็นที่
แพร่หลายไปทั่วรวมทั้งร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนื่องจากเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อย (รสเปรี้ยวน�ำ 
เค็มตาม หวานเล็กน้อย) และมีกลิ่นหอมของเครื่องปรุงต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงเป็นอาหาร
ยอดนิยมของคนไทย วิธีการปรุงน�ำเนื้อมาสับให้ละเอียด (กรณีที่ใช้เนื้อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เรียกว่าน�ำ้ ตก)
ลวกให้สุกจากนั้นปรุงรสด้วยน�้ำปลา น�ำ้ มะนาว น�ำ้ ตาล ข้าวคั่ว พริกป่น ต้นหอมหั่น หอมแดงหั่น และ
ใบสะระแหน่ ซึง่ พร้อมรับประทาน การเรียกชือ่ ลาบเรียกตามชนิดของเนือ้ สัตว์ทนี่ ำ� มาเป็นส่วนประกอบหลักๆ
เช่น ลาบหมู ลาบเป็ด ลาบไก่  เป็นต้น จากวัตถุดิบหลักที่เป็นเนื้อสัตว์จึงอาจมีโอกาสปนเปื้อนด้วยเชื้อก่อโรค
ของระบบทางเดินอาหารกรณีที่ปรุงไม่ถูกสุขลักษณะส่งผลเสียให้ผู้บริโภคเกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้
ด้วยขั้นตอนการท�ำที่ไม่ยุ่งยากแต่มีส่วนผสมที่หลากหลายท�ำให้ยุ่งยากในการจัดเตรียมส่วนผสม รวมทั้ง
ปรุงให้อร่อย ส่งผลให้ปจั จุบนั มีการผลิตผงปรุงรสลาบ-น�ำ้ ตกขึน้ เป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั
ผู้ปรุง และมีการจ�ำหน่ายผงปรุงรสลาบ-น�้ำตกเป็นการค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกล่าวได้ว่าปัจจุบัน
ผงปรุงรสลาบ-น�ำ้ ตกทีม่ จี ำ� หน่ายช่วยได้ในเรือ่ งความสะดวกเท่านัน้ โดยผงปรุงรสลาบ-น�ำ้ ตกในปัจจุบนั นัน้
มีเฉพาะส่วนประกอบที่ให้รสชาติเป็นหลักมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพียงเล็กน้อย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง
ต้องการเพิ่มความเป็นประโยชน์ให้มากขึ้นจากการมีสารกาบา (γ-aminobutyric acid: GABA)
กรดอะมิโนจ�ำเป็น (essential amino acid) และสารต้านจุลนิ ทรียโ์ ดยทีส่ ารเหล่านีต้ อ้ งมีความเข้ากัน
ได้กับอาหารประเภทลาบ-น�้ำตกจึงไม่ส่งผลเสียต่อรสชาติของอาหาร อีกทั้งต้องการลดปริมาณการใช้
กรดซิตริกในส่วนผสมโดยทดแทนด้วยกรดแลกติกทีไ่ ด้จากกล้าเชือ้ แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก (Lactic acid
bacteria) Pediococcus pentosaceus HN8 ที่ผลิตกาบาจากผงชูรส (Monosodium glutamate)
ซึง่ ปกติกเ็ ป็นส่วนผสมของปรุงผงรสลาบ-น�ำ้ ตก และเพือ่ ให้เป็นกรรมวิธกี ารผลิตกาบาต้นทุนต�ำ 
่ ใช้วตั ถุดบิ
จากธรรมชาติจึงเลือกใช้น�้ำมะพร้าวแก่ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิต
กาบา ได้ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ-น�้ำตกที่มีความเป็นประโยชน์มากขึ้นที่สามารถน�ำไปสู่การผลิตได้ทั้ง
ในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยต้นทุนที่ต�่ำ  มีความปลอดภัย ดีต่อสุขภาพมากขึ้นและมีอายุการเก็บ
รักษาได้นาน ให้รสชาติที่อร่อยเมื่อปรุงไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาด
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สรุปเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ-น�ำ้ ตกที่มีส่วนผสมกาบา ตามการประดิษฐ์นี้ได้พัฒนากรรมวิธี
ในการผลิตกาบาต้นทุนต�ำ่ โดยเลือกใช้น�้ำมะพร้าวแก่ และผงชูรส มาเป็นวัตถุดิบหลักในการเลี้ยงกล้าเชื้อ
Pediococcus pentosaceus HN8 เพื่อผลิตกาบา
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผงปรุงรสลาบ - น�้ำตกที่มีส่วนผสมกาบาและสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพและมีความปลอดภัยในการท�ำลาบ-น�้ำตกที่มีความอร่อย
2. เพิม่ มูลค่าให้กบั น�ำ้ มะพร้าวแก่เป็นอาหารในการผลิตกาบาทีส่ ามารถใช้เป็นส่วนผสมเพือ่ เพิม่ ความเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการท�ำผลิตภัณฑ์ชูรสอาหารประเภทเนื้อในรูปผง และรูปซอสได้ นอกจากนี้
ยังเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
หน่วยงาน : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 9321, 09 0970 7099
: 0 7428 9339
โทรสาร
e-mail
: sitanon.a@psu.ac.th

160

Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
(โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)

บรรจุภัณฑ์ห่อทุเรียนสดจากธรรมชาติ
นักวิจัย
รศ. ดร. อรพิน  เกิดชูชื่น
ผศ. ดร. ณัฏฐา  เลาหกุลจิตต์
สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 0801003029  ยื่นค�ำขอวันที่ 13 มิถุนายน 2551
เรื่อง บรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ / หรือแป้งมันส�ำปะหลังผสมไคโตแซน
ส�ำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายแทนบรรจุภัณฑ์
พลาสติกโดยทั่วไปโดยทั่วไป เช่น พอลิแอนไฮไดรด์ พอลิเอไมด์ (polyamide เป็นต้น แต่เนื่องจาก
พลาสติกสังเคราะห์เหล่านี้มีราคาสูงและย่อยสลายยาก การเลือกใช้พอลิเมอร์ (polymer) จากธรรมชาติ
เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกโดยทั่วไป
สรุปเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งมันส�ำปะหลัง และหรือแป้งข้าวเจ้าผสมไคโตแซนส�ำหรับ
ห่อทุเรียนสดพร้อมบริโภค สามารถผลิตได้จากการใช้อัตราส่วนของแป้งแต่ละชนิด การท�ำให้แป้งสุก
การน�ำมาผสมซอร์บทิ อลและไคโตแซน และกรรมวิธกี ารท�ำแห้งของน�ำไปห่อทุเรียนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค
ก่อนน�ำไปห่อทุเรียนสดพร้อมบริโภค และหรือการจ�ำหน่าย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ทบี่ ริโภคได้ (edible packaging) ส�ำหรับห่อทุเรียนสดพร้อมบริโภคหรือทุเรียนสดตัดแต่ง
เพื่อลดปัญหาการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาสูง โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติสองชนิด คือ แป้งมันส�ำปะหลัง
และ/หรือแป้งข้าวเจ้า
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร. กัลยาณี มีทรัพย์, คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
หน่วยงาน : ส�ำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์   : 0 2470 9663, 02 470 9626  
โทรสาร
: 0 2872 9083
e-mail
: kanlayanee.mee@gmail.com,
pichet.tha@kmutt.ac.th  
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ซุปไก่ด�ำตังกุย (ส่วนราก)
นักวิจัย
นางเรวดี  มีสัตย์
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ความส�ำคัญของปัญหา
ซุป เป็นอาหารทีม่ นี ำ�้ มากกว่าเนือ้ เหมาะเป็นอาหารจานแรกทีใ่ ช้เรียกน�ำ้ ย่อย จึงเป็นอาหารทีช่ ว่ ยบรรเทา
ความหิวก่อนอาหารจานหลักจะถูกเสิร์ฟและนอกจากซุปเป็นอาหารลักษณะของเหลวได้จากเนื้อสัตว์
หรือ ผัก มีการปรุงแต่งรส กลิ่น และอาหารจานหลัก ซุปมีด้วยกัน2 ประเภทหลัก โดยแบ่งตามลักษณะ
ของน�้ำซุป คือซุปใสและซุปข้น และจากการวิจัยพัฒนาโดยใช้สมุนไพรตังกุยเป็นส่วนผสมซึ่งสมุนไพร
ตังกุยมีสรรพคุณช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิต บ�ำรุงเลือด มีประโยชน์ ต่อสุขภาพ ท�ำให้ซุปที่ได้มี
สรรพคุณบ�ำรุงร่างกายพิเศษซุปกว่าทั่วไป
ซุปไก่ดำ� ใส่ตงั กุยจึงมีคณ
ุ สมบัตใิ นการบ�ำรุงสุขภาพ ทัง้ ยังมีปริมาณไขมันต�ำ 
่ ให้คณ
ุ ค่าทางอาหารสูง ทีส่ ำ� คัญ
ช่วยเพิ่มสมรรถนะการท�ำงานของร่างกายได้อย่างดีประโยชน์ของไก่ด�ำคือ มีแร่ธาตุพิเศษกว่าไก่ทั่วไป
มีแร่ธาตุเมนนิน, แอนโดเจน และอะมิโนแอซิด (MEIANIN, ANDROGEN and AMINO ACID) และมี
แร่ธาตุที่ส�ำคัญที่ร่างกายต้องการอีกร่วม 20 ชนิด โดยเฉพาะ 8 ชนิด ที่ร่างกายไม่สามารถหาได้จาก
อาหารทั่วไป และที่ส�ำคัญก็คือไข่และเนื้อของไก่ด�ำมีปริมาณไขมันหรือโคเลสเตอรอลต�่ำเมื่อเทียบกับ
สัตว์อื่นๆ อาหารประเภทนี้ จึงเป็นอาหารยอดนิยมส�ำหรับคนรักสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ซึ่งตัวแปรที่ส�ำคัญที่ในงานวิจัยคือการใส่สมุนไพรตังกุยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้
ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ โดยไม่ต้องเป็นกังวลปัญหาด้านสุขภาพและเหมาะส�ำหรับบ�ำรุงร่างกาย
สรุปเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์วิจัยพัฒนาที่มีสรรพคุณช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิต บ�ำรุงเลือด ช่วยเพิ่มสมรรถนะ
การท�ำงานของร่างกาย คุณสมบัติในการบ�ำรุงสุขภาพ มีปริมาณไขมันต�ำ 
่ ให้คุณค่าทางอาหารสูง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สรรพคุณช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิต บ�ำรุงเลือด มีประโยชน์  ต่อสุขภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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เส้นพาสต้า (ใช้ใบ) มีใยอาหาร
นักวิจัย

นางเรวดี  มีสัตย์  
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
พาสต้า หรือเปรียบเทียบง่ายๆ ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวของชาวอิตาลีนั้น เกิดจากการนวดจากแป้งสาลี น�้ำ  ไข่
เข้าด้วยกัน แล้วก็นำ� มารีดหรืออัดด้วยความดันเป็นแผ่นแล้วตัดเป็นเส้น หรืออัดเป็นรูปทรงต่างๆ ก่อนน�ำไป
อบแห้ง เพื่อให้พร้อมส�ำหรับน�ำมาต้มสุกและปรุงเป็นอาหารจานต่างๆ
อาหารชนิดนีส้ ามารถน�ำมาดัดแปลงสูตรและกระบวนการผลิตเพือ่ เพิม่ คุณค่าทางโภชนาการได้มากยิง่ ขึน้
ซึ่งในการวิจัยนี้ได้น�ำใบของสมุนไพรตังกุยอบแห้งเพื่อเพิ่มความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการ
ใยอาหาร มีสเี ขียวอ่อน กลิน่ หอมเฉพาะทีไ่ ด้จากการใส่ใบตังกุยในผลิตภัณฑ์ ซึง่ ต่างจากพาสต้าทีจ่ ำ� หน่าย
ในท้องตลาด โดยสามารถน�ำมาประกอบอาหารหรือรับประทานกับไวท์ซอส
สรุปเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้า ทีม่ สี เี ขียวอ่อน กลิน่ หอมเฉพาะทีไ่ ด้จากการใส่ใบตังกุยในผลิตภัณฑ์ เพิม่ คุณค่า
ทางโภชนาการใยอาหาร ท�ำให้ระบบทางเดินอาหารให้ท�ำงานปกติ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เพิ่มใยอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ท�ำให้ระบบทางเดินอาหารให้ท�ำงานปกติ
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
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e-mail
:  marketing_tistr.or.th

164

Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
(โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)

ขนมจีนน�้ำยาปลากึ่งส�ำเร็จรูป
นักวิจัย
นางเรวดี  มีสัตย์  
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ขนมจีนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเมนูเส้น ที่เกิดจากการแปรรูปอาหารโดยขนมจีนนี้ท�ำมาจากข้าวโดยภาษา
อังกฤษเรียกขนมจีนว่า “Rice noodle” ขนมจีนนิยมท�ำน�้ำยาเพื่อมาทานคู่กับขนมจีน น�ำ้ ยาคือ น�ำ้ ซุป
ทีม่ สี ว่ นผสมชองสมุนไพรหลายชนิด เช่น กระเทียม กระชาย ข่า ตะไคร้ พริก หอมหัวแดง ขนมจีนน�ำ้ ยา
กะทิจึงเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสรรพคุณทางยามากมาย  นอกจากสมุนไพรแล้วขนมจีนน�้ำยายังนิยม
ทางคู่กับผักสดที่มีคุณค่าทางอาหารมาก  
ในการพัฒนาสูตรการวิจัยนี้  ลดการใช้กะทิลงและได้เลือกใช้น�้ำข้าวกล้องงอกทดแทนน�้ำกะทิในปริมาณ
ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอีกทั้งยังท�ำให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องเป็น
กังวลปัญหาด้านสุขภาพ นอกจากนีน้ กั วิจยั ได้ศกึ ษาปริมาณสมุนไพรตังกุยทีใ่ ส่อย่างเหมาะสมท�ำให้นำ�้ ยา
ขนมจีนมีรสชาติ และสรรพคุณมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
สรุปเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์วิจัยพัฒนาสูตรลดการใช้กะทิในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ
อีกทั้งยังซึ่งมีรสชาติ สี และกลิ่นหอมของส่วนผสมของสมุนไพรไทย เช่น กระเทียม กระชาย ข่า ตะไคร้
พริก หอมหัวแดง และได้เพิ่มคุณค่าโภชนาการด้วยการใส่สมุนไพรตังกุยในปริมาณที่เหมาะสมท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีส่วนประกอบของสมุนไพรต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบทางเดินอาหารท�ำงานได้ดีขึ้น ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลปัญหา
ด้านสุขภาพ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีส่วนประกอบของสมุนไพรต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตและระบบทาง
เดินอาหาร  ท�ำงานได้ดีขึ้น
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป เพียงแค่ละลายในน�ำ้ ร้อนก็สามารถรับประทานได้ทันที
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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น�้ำสมุนไพรตังกุยผสมน�ำ้ เห็ดหลินจือพร้อมดื่ม
นักวิจัย
นางเรวดี  มีสัตย์  
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
น�ำ้ สมุนไพร เป็นน�ำ้ ดืม่ ทีไ่ ด้จากการใช้สว่ นประกอบต่างๆ ของพืช เช่น ผลไม้ ผัก ธัญพืช สมุนไพรต่างๆ
น�ำมาแปรรูปให้เหมาะสม ราคาย่อมเยา สะอาด ปราศจากสารพิษ รสชาติถูกปาก ได้ทั้งกลิ่น และรส
ตามธรรมชาติของสมุนไพรนัน้ ๆ  ในร่างกายของคนเรามีสว่ นประกอบของน�ำ้ ร้อยละ 80 น�ำ้ จึงมีความส�ำคัญ
ต่อการด�ำรงชีวิต  ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ไม่ได้บริโภคเพื่อความกระหาย
หรือสดชืน่ เท่านัน้ ผูบ้ ริโภคหันมาบริโภคเครือ่ งดืม่ ทีด่ ตี อ่ สุขภาพ เช่น น�ำ้ สมุนไพรก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มส�ำหรับ
ผู้ที่รักสุขภาพ เพราะน�้ำสมุนไพรบางชนิดสามารถช่วยผ่อนคลายความร้อน และบางชนิดยังมีสรรพคุณ
ทางยา มีคุณค่าทางอาหารและช่วยในการป้องกันโรคได้ด้วย
ในการพัฒนาสูตรน�้ำสมุนไพรตังกุยผสมน�้ำเห็ดหลินจือพร้อมดื่มการวิจัยนี้ ได้เลือกเห็ดหลินจือซึ่งเป็น
ที่นิยมเพราะมีสรรพคุณทางยา แต่ติดที่มีรสชาติขมมาพัฒนาสูตรให้มีรสชาติที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ
นอกจากนี้นักวิจัยได้ศึกษาปริมาณสมุนไพรตังกุยที่ใส่ท�ำให้เครื่องดื่มสมุนไพรมีสรรพคุณมากยิ่งขึ้น
กว่าเดิม
สรุปเทคโนโลยี
เป็นเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ด้จากการน�ำสมุนไพรตังกุย และเห็ดหลินจือ ไปเคีย่ วให้เดือดร่วมกับน�ำ 
้ เมือ่ โดนความร้อน
จะได้สีและกลิ่นออกมา ปรุงรสด้วยน�้ำผึ้ง น�้ำสมุนไพรที่ได้มีสีน�้ำตาลอ่อน และมีกลิ่นหอมหวานเฉพาะ
ของตังกุย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  ช่วยระบบไหลเวียนโลหิต บ�ำรุงเลือด มีประโยชน์ ต่อสุขภาพ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นเครื่องดื่มมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  ช่วยระบบไหลเวียนโลหิต บ�ำรุงเลือด ต่างจากเครื่องดื่มทั่วไป
เป็นน�้ำสมุนไพรพร้อมดื่มที่มีกลิ่นรส หอมหวานและรับประทานง่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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เนยถั่ว
นักวิจัย
นางเรวดี  มีสัตย์ สังกัด  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เนยถัว่ คืออาหารลักษณะเหนียวชนิดหนึง่ ทีท่ ำ� จากถัว่ ลิสงอบแห้งเป็นส่วนผสมหลัก และมักใช้เป็นอาหาร
ใช้ทาขนมปังในแซนวิช เป็นที่นิยมให้ต่างประเทศ และเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนและเวลาที่รับ
ประทานเนยถั่วจะท�ำให้มีความรู้สึกอิ่มท้องได้นานขึ้น  เพราะจริงๆ แล้วเนยถั่วจะสามารถลดความอยาก
อาหารลงได้ เนยถั่วอาจดูเป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงและมีไขมันเยอะ แต่ไขมันที่มีอยู่ในเนยถั่วเป็นไขมันดี
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัว อุดมไปด้วยวิตามินอี  โปรตีน  แมกนีเซียม แคลเซียม
ไฟเบอร์
ในการพัฒนาสูตรเนยถัว่ การวิจยั นี  ้ ได้เลือกใช้ถวั่ ลิสงเม็ดใหญ่มาใช้เป็นวัตถุดบิ หลักและศึกษาปริมาณน�ำ้ มัน
เมล็ดเงาะทีใ่ ส่อย่างเหมาะสมท�ำให้ผบู้ ริโภคสามารถรับประทานเนยถัว่ ได้ โดยไม่ตอ้ งเป็นกังวลปัญหาด้าน
สุขภาพ
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์เนยถั่วเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีและมีไขมันไม่อิ่มตัว ลักษณะเนยถั่วที่ได้เหลวข้น ละเอียดเป็น
เนื้อเดียวกัน และปรุงแต่งรสชาติด้วยผงโกโก้ และมีกลิ่นเฉพาะตัวของถั่ว และได้ศึกษาปริมาณน�้ำมัน
เมล็ดเงาะที่ใส่อย่างเหมาะสมท�ำให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานเนยถั่วได้ โดยไม่ต้องเป็นกังวลปัญหา
ด้านสุขภาพ เป็นอาหารพร้อมบริโภค เป็นแหล่งโปรตีน โพแทสเซียม ไฟเบอร์ และไขมันที่จ�ำเป็นต่อ
ร่างกาย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นอาหารพร้อมบริโภค เป็นแหล่งโปรตีน โพแทสเซียม ไฟเบอร์ และไขมันที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย
ซึ่งไขมันที่ได้ได้จากเมล็ดผลไม้
เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค เหมาะกับทุกเพศทุกวัย รับประทานง่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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ผลิตภัณฑ์เนยเทียม
นักวิจัย
นางเรวดี  มีสัตย์  
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เนยเทียม หรือมาร์การีน (margarine) เป็นผลิตภัณฑ์ไขมันชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นมาทดแทนเนยที่ผลิตมา
จากไขมันนม จึงมีลกั ษณะปรากฏ สี กลิน่ รสชาติ ลักษณะเนือ้ สัมผัส และส่วนประกอบคล้ายเนย ยกเว้น
เนยใช้ไขมันนมเท่านั้น เนยเทียมท�ำได้โดยการน�ำน�้ำมัน หรือไขมันมาผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน
เข้าไปทีพ่ นั ธะคูข่ องกรดไขมันชนิดไม่อมิ่ ตัว เพือ่ ให้เปลีย่ นสถานะเป็นกึง่ ของแข็ง มีเนือ้ สัมผัสและความแข็งตัว
เหมาะสม สามารถแผ่ออก (spread) ได้ น�ำ้ มันหรือไขมันทีใ่ ช้ทำ� เนยเทียมอาจเป็นน�ำ้ มันพืชหลายๆ ชนิด
ผสมกัน หรือน�้ำมันพืชผสมกับไขมันสัตว์ก็ได้ น�้ำมันที่นิยมใช้ ได้แก่ น�้ำมันถั่วลิสง น�ำ้ มันปาล์ม น�้ำมัน
เมล็ดฝ้าย น�้ำมันถั่วเหลือง น�ำ้ มันเมล็ดทานตะวัน น�ำ้ มันมะพร้าว ไขวัว หรือไขแกะ นอกจากนั้นยังมี
การเติมส่วนผสมอื่นๆ ได้อีก ได้แก่ เกลือ เติมลงไปในรูปของน�ำ้ เกลือ หรือเติมเกลือลงในน�้ำนม เกลือ
จะช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และเพิ่มรสชาติ เนยเทียมมีราคาถูกกว่าเนยมาก อีกทั้งยังนิยมน�ำไป
ประกอบอาหาร และท�ำขนมอบประเภทเบเกอรี่ และเนยเทียมที่ท�ำจากไขมันจากพืชเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับตลาดในปัจจุบันเพราะมีผู้บริโภคที่เป็นมังสวิรัติและยิว
ในการพัฒนาสูตรเนยเทียมในการวิจัยนี้ ได้น�ำน�้ำมันจากเมล็ดเงาะใส่ทดแทนน�้ำมันจากพืชเพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการ โดยสามารถน�ำมาประกอบอาหารหรือรับประทานกับขนมปัง
สรุปเทคโนโลยี
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ จั ย พั ฒ นาสู ต รโดยคั ด เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ดแทนน�้ ำ มั น จากพื ช ที่ เ หมาะสมเพื่ อ เพิ่ ม
ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มปริมาณกรดไขมันที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย เนยเทียมมีราคา
ถูกกว่าเนยมากอีกทัง้ ยังนิยมน�ำไปประกอบอาหาร       เบเกอรี่ และเนยเทียมทีท่ ำ� จากไขมันพืชเป็นสิง่ จ�ำเป็น
ส�ำหรับตลาดในปัจจุบันเพราะมีผู้บริโภคกลุ่มรับประทานอาหารมังสวิรัติ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์เนยเทียมที่ทำ� จากน�้ำมันเมล็ดผลไม้ (เงาะ) ต่างจากเนยเทียมที่จ�ำหน่วยทั่วไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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น�้ำสลัดน�้ำข้น
นักวิจัย
นางเรวดี  มีสัตย์  
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อาหารประเภทนี้ เป็นอาหารยอดนิยมส�ำหรับคนรักสุขภาพ และเพือ่ การลดน�ำ้ หนัก เพราะสลัดถือว่าเป็น
อาหารที่ให้พลังงานต�่ำและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งตัวแปรที่ส�ำคัญที่ท�ำให้สลัดมีพลังงานมากขึ้น
คือ น�้ำสลัดที่รับประทานคู่กับผักเพื่อเพิ่มรสชาติ ซึ่งน�้ำสลัดแต่ละชนิดมีส่วนผสมต่างกัน โดยจะแบ่ง
ประเภทน�้ำสลัดเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ สลัดน�ำ้ ข้น และสลัดน�ำ้ ใส ซึ่งสลัดน�ำ้ ข้นเป็นประเภทน�้ำสลัด
ที่ให้พลังงานสูง เนื่องจากประกอบไปด้วยโปรตีน และไขมัน จึงเหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานสูง
เช่น นักกีฬา หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มน�ำ้ หนัก แต่ควรที่จะรับประทานไม่มากจนเกินไปน�ำ้ สลัดครีม ปริมาณ
1 ช้อนโต๊ะให้พลังงาน 70-100 kcal แม้จะมีปริมาณไขมันมากแต่หลายคนชอบเพราะมีรสชาติ หวาน
และมัน แต่ไม่เหมาะส�ำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ที่มีน�้ำหนักเกิน
ในการพัฒนาสูตรน�้ำสลัดน�้ำข้นในการวิจัยนี้ ได้ประยุกต์ใช้ผักทดแทนการใช้ไข่ไก่ และการใช้น�้ำมันใน
ปริมาณน้อยลง แต่ยังคงรสชาติของน�ำ้ สลัดครีมไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานสลัดได้ โดยไม่ต้อง
เป็นกังวลปัญหาด้านสุขภาพ
สรุปเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์วิจัยพัฒนาสูตรโดยประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนและการใช้น�้ำมันในปริมาณที่เหมาะสม
แต่ยงั คงรสชาติของน�ำ้ สลัดครีมไว้ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคสามารถรับประทานสลัดได้ โดยไม่ตอ้ งเป็นกังวลปัญหา
ด้านสุขภาพ เหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานสูง เช่น นักกีฬา หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มน�้ำหนัก แต่ควร
รับประทานในปริมาณที่เหมาะสม
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์นำ�้ สลัดครีมทีม่ กี ารใช้นำ�้ มันลดลงในปริมาณทีเ่ หมาะสม แต่ยงั คงลักษณะของน�ำ้ สลัดครีมไว้
น�ำ้ มันที่ใช้ในส่วนผสมน�ำ้ ท�ำจากเมล็ดผลไม้ (เงาะ)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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เค้กกล้วยหอมธัญพืช
นักวิจัย
นางเรวดี  มีสัตย์  
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เค้กเป็นขนมอบทีม่ ลี กั ษณะ รูปร่าง ตามความต้องการของผูผ้ ลิต แต่มสี ว่ นประกอบของแป้งสาลี น�ำ้ ตาล
ไข่ นม ไขมัน และสิ่งปรุงแต่งให้เกิดชนิดของเค้ก เช่น ผลไม้ต่างๆ ดังนี้เค้กจึงเป็นขนมที่ให้สารอาหาร
คาร์โบไฮเดรทซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายประโยชน์กับผู้บริโภค และส่วนประกอบหลัก
อีกอย่างคือ น�้ำมัน หรือเนย ท�ำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ได้รับประทานเค้ก หรือเบเกอร์รี่ต่างๆ มีน�้ำหนัก
เพิ่มขึ้น  
ดังนั้นในการพัฒนาสูตรเค้กกล้วยหอมธัญพืชการวิจัยนี้  ได้เลือกเพิ่มธัญพืชเพื่อให้เค้กกล้วยหอมมีคุณค่า
ทางโภชนาการยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ศึกษาปริมาณน�้ำมันและไขมันที่ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ
รับประทานเค้กกล้วยหอมธัญพืชได้ โดยไม่ต้องเป็นกังวลปัญหาด้านสุขภาพ
สรุปเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์วิจัยและพัฒนาสูตรเพิ่มธัญพืชเพื่อให้เค้กกล้วยหอมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  เช่น
วิตามินบีสูง  โพแทสเซียมสูง กรดไขมันที่จำ� เป็น  ช่วยการท�ำงานของระบบประสาทสมองได้สมดุล  และ
ไฟเบอร์ช่วยระบบทางเดินอาหาร  อีกทั้งได้ศึกษาปริมาณน�้ำมันและไขมันเมล็ดเงาะที่ใช้อย่างเหมาะสม
ทดแทนน�้ำมันที่ใช้บางส่วน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานเค้กกล้วยหอมธัญพืชได้ โดยไม่ต้องเป็น
กังวลปัญหาด้านสุขภาพ
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมมีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยการใส่ธัญพืช และควบคุมทดแทนน�้ามัน
และไขมันในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งน�้ามันที่ใช้ได้จากเมล็ดผลไม้ (เงาะ)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center 0 2577 9300
โทรสาร
: 0 2577 9436
e-mail
: marketing_tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วง
นักวิจัย
นางวิมลศรี  พรรธนประเทศ  
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารประเภทผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เป็นอันดับต้นของโลก และจากการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับอุตสาหกรรม
ท�ำให้เกิดปริมาณของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต เช่น เปลือกและเมล็ด เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิด
เป็นขยะจ�ำนวนมหาศาลต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการก�ำจัดหรือมักถูกกองทิ้งไว้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามมา คณะผูว้ จิ ยั จึงได้มคี วามสนใจในการน�ำกากเมล็ดผลไม้เหลือทิง้ โดยการประยุกต์เทคโนโลยีดา้ นต่างๆ
เข้ามาช่วยแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นแนวทางที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ
ของเหลือทิ้งเหล่านั้นและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์หรือสตาร์ชเมล็ดมะม่วง กระบวนการสกัดสตาร์ชจากผงเนื้อในเมล็ดมะม่วง
โดยการสกัดแยกน�้ำมันและไขมันด้วยตัวท�ำละลายเอทานอลในสภาวะที่เหมาะสม และสกัดแยกโปรตีน
ด้วยตัวท�ำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ในสภาวะที่เหมาะสมเช่นกัน จะได้สตาร์ชเมล็ดมะม่วงที่
มีปริมาณไขมันร้อยละ 0.90  โปรตีนร้อยละ 0.70 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 94 ผลผลิตร้อยละ 70 สตาร์ช
เมล็ดมะม่วงมีอุณหภูมิเจลาติไนซ์ที่ 80-85 ํC มีค่าความหนืดสูงสุด 3400 RVU และมีปริมาณร้อยละ
Resistance starch ร้อยละ 20-25 สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมปังเพื่อสุขภาพได้ การใช้
สตาร์ชเมล็ดมะม่วงทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมปังอัตราส่วนการทดแทนร้อยละ 10 พบว่า
ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กว่าร้อยละ 80
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สตาร์ชเมล็ดมะม่วงมีปริมาณ Resistance starch สูงถึงร้อยละ 20-25 สามารถประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้
สามารถใช้ประโยชน์สตาร์ชเมล็ดมะม่วงทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมปังเพื่อช่วยในการ
ปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปังได้  
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สนใจสอบถามข้อมูล
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ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดเงาะ
นักวิจัย
นางวิมลศรี  พรรธนประเทศ
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารประเภทผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เป็นอันดับต้นของโลก และจากการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับอุตสาหกรรม
ท�ำให้เกิดปริมาณของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต เช่น เปลือกและเมล็ด เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิด
เป็นขยะจ�ำนวนมหาศาลต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการก�ำจัดหรือมักถูกกองทิ้งไว้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามมา คณะผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจในการน�ำกากเมล็ดผลไม้เหลือทิ้ง โดยการประยุกต์เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ เข้ามาช่วยแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นแนวทางทีจ่ ะสามารถเพิม่
มูลค่าให้กับของเหลือทิ้งเหล่านั้นและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์หรือสตาร์ชเมล็ดเงาะ กระบวนการสกัดสตาร์ชจากผงเนื้อในเมล็ดเงาะ ท�ำโดยการ
สกัดแยกน�้ำมันและไขมันด้วยเทคนิค Supercritical carbon dioxide extraction (SCE) ในสภาวะที่
เหมาะสม และสกัดแยกโปรตีนด้วยตัวท�ำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ในสภาวะที่เหมาะสม
เช่นกัน จะได้สตาร์ชเมล็ดเงาะที่มีปริมาณไขมันร้อยละ 2.0-3.0 โปรตีนร้อยละ 0.90 คาร์โบไฮเดรต
ร้อยละ 90 ผลผลิตร้อยละ 75 สตาร์ชเมล็ดเงาะมีอณ
ุ หภูมเิ จลาติไนซ์ ที่ 90-95 ํC สามารถประยุกต์ใช้
เพื่อเป็นสารให้ความข้นหนืดในผลิตภัณฑ์น�้ำสลัดแคลอรี่ต�่ำ  ทดแทนน�้ำมันในผลิตภัณฑ์น�้ำสลัดไขมัน
ต�่ำในอัตราส่วนทดแทนร้อยละ 50 ซึ่งมีปริมาณค่าพลังงานอาหารต�่ำกว่าสูตรปกติร้อยละ 30 ผู้ทดสอบ
ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กว่าร้อยละ 70  
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นสารให้ความข้นหนืดในผลิตภัณฑ์น�้ำสลัดเพื่อสุขภาพและน�้ำซอสปรุงรสต่างๆ  
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดขนุน
นักวิจัย
นางวิมลศรี  พรรธนประเทศ  
สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารประเภทผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เป็นอันดับต้นของโลก และจากการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับอุตสาหกรรม
ท�ำให้เกิดปริมาณของเหลือทิง้ จากกระบวนการผลิต เช่น เปลือกและเมล็ด เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดเป็น
ขยะจ�ำนวนมหาศาลต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการก�ำจัดหรือมักถูกกองทิ้งไว้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามมา คณะผูว้ จิ ยั จึงได้มคี วามสนใจในการน�ำกากเมล็ดผลไม้เหลือทิง้ โดยการประยุกต์เทคโนโลยีดา้ นต่างๆ
เข้ามาช่วยแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นแนวทางทีจ่ ะสามารถเพิม่ มูลค่าให้กบั
ของเหลือทิ้งเหล่านั้นและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์สตาร์ชเมล็ดขนุน กระบวนการสกัดสตาร์ชจากผงเนื้อในเมล็ดขนุน โดยการสกัด
แยกโปรตีนด้วยตัวท�ำละลายในสภาวะทีเ่ หมาะสม จะได้สตาร์ชเมล็ดขนุนทีม่ ปี ริมาณโปรตีนร้อยละ 0.90
และไขมันร้อยละ 0.50 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 90-95 ผลผลิตร้อยละ 90 สตาร์ชมีอุณหภูมิเจลาติไนซ์ที่
85-90 ํC  มีค่าความหนืดสูงสุด 2100 RVU และมีปริมาณร้อยละ Resistance starch มากถึงร้อยละ 50  
สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นเพื่อสุขภาพได้ โดยใช้สตาร์ชเมล็ดขนุนทดแทนสตาร์ชถั่วเขียวใน
ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นอัตราส่วนการทดแทนร้อยละ 60 ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ 77
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สตาร์ชเมล็ดขนุนมีปริมาณ Resistance starch สูงถึงร้อยละ 50 สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน
นักวิจัย
นางเรวดี  มีสัตย์
นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ จะน�ำมาซึง่ ความเสีย่ งของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรือ้ รัง ซึง่ ปัญหา
ดังกล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำ
เกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภคอาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการ
วิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมือ้ หลัก อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะโรคกระดูกพรุน” เป็นผลงานวิจยั และพัฒนาของ
นางเรวดี มีสัตย์ นักวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. การวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน ที่ต้องการแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส สูง ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก: ข้าวผัดผงกะหรี่หน้าปลานึ่ง (Steamed fish on Fried rice with curry)
คุณสมบัติพิเศษคือ มีปริมาณแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัสสูง มีส่วนผสมของผงกะหรี่ เนื่องจากใน
ผงกะหรี่มีปริมาณแคลเซียมสูง ช่วยในเรื่องบ�ำรุงกระดูก เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน
หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเกี่ยวกับกระดูก ส�ำหรับหนึ่งหน่วยบริโภค 160 กรัม ให้พลังงานทั้งสิ้น
210 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมี่งาด�ำซอสแกง
เขียวหวาน แกงเลียงปลาย่าง เต้าเจี้ยวหลน และผงโรยข้าวกุ้งกรอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง: ข้าวเกรียบงาด�ำ  (Black sesame chips) ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาด�ำ  มีส่วนผสม
ของงาด�ำ  เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งมีปริมาณแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส ช่วยในเรื่องบ�ำรุง
กระดูก เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเกี่ยวกับกระดูก ส�ำหรับ
หนึ่งหน่วยบริโภค 15 กรัม ให้พลังงานทั้งสิ้น 90 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซาลาเปาไส้ถั่วเขียว ถั่วด�ำ ถั่วแดง บัวลอยน�ำ้ ขิง  
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มธัญพืชผสมงาด�ำ  (Cereal beverage with Black sesame) คุณสมบัติ
พิเศษ คือ มีสารอาหารโปรตีน เลซิทิน กรดอะมิโน รวมทั้งมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ไนอะซีน
วิตามินบี 1 และ บี 2 วิตามินเอ และ อี ซึ่งสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก ป้องกันการขาด
แคลเซียมในกระดูก ส�ำหรับหนึง่ หน่วยบริโภค 180 มิลลิลติ ร ให้พลังงานทัง้ สิน้ 80 กิโลแคลอรี นอกจากนี้
ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ เครื่องดื่มน�้ำเห็ดลมผสมหญ้านางผงชงดื่ม และน�้ำผลไม้พร้อมดื่ม
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หน่วยงาน : กองการตลาด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center 0 2577 9300
e-mail
: marketing_tistr@tistr.or.th

184

Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท
นักวิจัย
นางพรภัทรา  ปฏิทัศน์
นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ จะน�ำมาซึง่ ความเสีย่ งของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรือ้ รัง ซึง่ ปัญหา
ดังกล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำ
เกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภคอาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการ
วิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมือ้ หลัก อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท” เป็นผลงานวิจัย
และพัฒนาของ นางพรภัทรา ปฏิทัศน์ นักวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนา
ภายใต้หลักความต้องการของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะโรคสมองและระบบประสาท ทีต่ อ้ งการสารต้านอนุมลู อิสระ
ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก: ข้าวกล้องปลานึ่งสมุนไพร (Frozen) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยข้าวและ
ธัญพืชที่ไม่ขัดสี มีใยอาหาร แคลเซียม ฟอสฟอรัส และสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน วิตามิน
เอ วิตามินซี สังกะสี เซลีเนียม ไบโอฟลาโวนอยด์ และโพลีฟีนอล ให้พลังงานทั้งสิ้น 300 กิโลแคลอรี
นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดเต้าหู้ปลาทูทรงเครื่อง
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง: บัวลอยธัญพืชนมสด (Frozen) คุณสมบัติพิเศษ คือ มีโปรตีน แคลเซียมสูงและ
ไขมันต�่ำ  ประกอบด้วย นมพร่องไขมัน ใช้ทดแทนกะทิ มีโปรตีนและแคลเซียมที่สูง แต่มีปริมาณไขมันต�่ำ 
ท�ำให้กระดูกแข็งแรง ชะลอความเสื่อมของกระดูก และใช้ธัญพืชจ�ำพวกถั่วทดแทนแป้งข้าวเหนียวในสูตร
ปกติ เป็นการเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระให้กับผลิตภัณฑ์ ให้พลังงาน 91 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยัง
มีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบไส้ทูน่า
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มชาบัวบกพร้อมดื่ม คุณสมบัติพิเศษ คือ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ส่งผลให้
ลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย และช่วยลดความเครียด นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก
ได้แก่ เครื่องดื่มถั่วเหลืองผงชงดื่ม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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(โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะโรคเบาหวาน
นักวิจัย
คุณกฤตลักษณ์  ปะสะกวี นักวิจัย และ ดร. ปนิดา  บรรจงสินศิริ
นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง
ซึง่ ปัญหาดังกล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่
แนะน�ำเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึง
ความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บรู ณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบ
ผลส�ำเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร
มื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ
คุณกฤตลักษณ์ ปะสะกวี นักวิจัย และ ดร. ปนิดา บรรจงสินศิริ นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร
วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน โดยการ
ผลิตอาหารพร้อมบริโภคที่มีการควบคุมปริมาณพลังงานทั้งหมด ให้ได้ไม่เกิน 1,500 กิโลแคลอรีต่อวัน
ลดปริมาณน�ำ้ ตาล และปริมาณโซเดียม
ผลิตภัณฑ์อาหารมือ้ หลัก: ข้าวอบปลาแซลมอน (Salmon baked rice) โปรตีนสูง พลังงานและโซเดียม
ต�่ำ  จากส่วนประกอบหลักที่ให้โปรตีนสูง ไขมันต�่ำ  เครื่องปรุงรสเน้นให้พลังงาน และมีปริมาณโซเดียมต�่ำ 
พร้อมกับมีสว่ นผสมอบเชย จากงานวิจยั พบว่า การบริโภคอบเชย 1-3 กรัมต่อวัน สามารถช่วยควบคุม
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูท้ มี่ ภี าวะโรคเบาหวานให้อยูใ่ นระดับปกติได้ ส�ำหรับหนึง่ หน่วยบริโภค 200 กรัม
ให้พลังงานทั้งสิ้น 310 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แกงส้ม
ปลากะพงผักรวม ก๋วยเตี๊ยวผัดซีอิ๊ว น�ำ้ พริกปลาทูอบแห้ง และมะระขี้นกดอง
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง: ปอเปี๊ยะลุยสวน (Thai herbs spring roll: por pier lui suan) คุณสมบัติพิเศษ
่ จากส่วนประกอบหลักที่ให้ปริมาณไขมันต�่ำ  และเครื่องปรุงรสที่เน้นปริมาณโซเดียม
ไขมันและโซเดียมต�ำ 
ต�่ำ  เหมาะส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน การบริโภคผลิตภัณฑ์สามารถน�ำไปนึ่ง
หรือเข้าไมโครเวฟได้ ส�ำหรับหนึ่งหน่วยบริโภค 42 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนู
เพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง รสกระเทียม และทับทิมกรอบ
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ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มน�้าลูกส�ารองผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม (Malva nuts herbal drink)
คุณสมบัติพิเศษ คือ ควบคุมน�้าหนัก มีส่วนผสมของลูกส�ารอง ซึ่งช่วยในการควบคุมน�้าหนัก เนื่องจาก
สามารถพองตัวได้ดี ช่วยก�าจัดไขมันออกจากร่างกาย และแก่นตะวัน มีอินนูลิน ซึ่งเป็นน�้าตาลเชิงซ้อน ไม่
ให้แคลอรี เติมผงสกัดชาเขียว และผงสกัดน�้าผึ้ง ช่วยในเรื่องของกลิ่น รส และการควบคุมน�้าหนัก หนึ่ง
หน่วยบริโภค 180 มิลลิลิตร ให้พลังงานทั้งสิ้น 50 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก
ได้แก่ เครื่องดื่มน�้าข้าวโพดผสมธัญญาหารส�าเร็จรูป และน�้าผักผลไม้ผสมเม็ดบีทสมุนไพร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงาน : กองการตลาด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center 0 2577 9300
e-mail
: marketing_tistr@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์)
นักวิจัย
นางสาวจันสุดา เรืองเต็ม คณะท�ำงาน
นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ จะน�ำมาซึง่ ความเสีย่ งของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรือ้ รัง ซึง่ ปัญหา
ดังกล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำ
เกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภคอาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการ
วิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมือ้ หลัก อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์)” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ
นางสาวจันสุดา เรืองเต็ม คณะท�ำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลัก
ความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์) ที่ต้องการปริมาณพิวรีน ต�่ำ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก: ข้าวผัดสับปะรดผงกะหรี่ (Pineapple Fried Rice in Yellow Curry)
คุณสมบัติพิเศษคือ ใช้วัตถุดิบที่ช่วยลดการอักเสบของข้อและมีปริมาณพิวรีนต�ำ 
่ ให้พลังงานและโซเดียม
ลดลงจากสูตรปกติ ร้อยละ 48 และ 66 ตามล�ำดับ ให้พลังงานทั้งสิ้น 340 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมี
เมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผัดหมี่ข้าวกล้อง
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง: ขนมฟักทองผสมธัญพืช (Frozen) คุณสมบัติพิเศษ คือ ให้พลังงานและไขมันต�่ำ 
ใช้วัตถุดิบที่มีเบต้าแคโรทีน ฟอสฟอรัสและวิตามิน ให้พลังงานและปริมาณไขมันอิ่มตัวลดลงจากสูตร
ปกติ ร้อยละ 12 และ 66 ตามล�ำดับ ให้พลังงานทั้งสิ้น 80 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพ
ให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมลูกเดือยเพื่อสุขภาพ ไอศกรีมสับปะรดโยเกิร์ต สูตรผสมดอกค�ำฝอย
และสูตรผสมอัญชัน
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: ชาขิงสมุนไพร สูตรขิงผสมดอกอัญชันและสูตรขิงผสมดอกค�ำฝอย คุณสมบัติพิเศษ
คือ ไม่มีน�้ำตาล (no sugar) และไม่ให้พลังงาน (no calorie) โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มี Antioxidant:
Anthocyanin, Beta-carotene นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ เครื่องดื่มสับปะรด
ไซเดอร์พร้อมดื่ม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
นักวิจัย
นางวิมลศรี  พรรธนประเทศ
นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ จะน�ำมาซึง่ ความเสีย่ งของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรือ้ รัง ซึง่ ปัญหา
ดังกล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญ
เกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภคอาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการ
วิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมือ้ หลัก อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด” เป็นผลงานวิจัยและ
พัฒนาของ นางวิมลศรี พรรธนประเทศ นักวิจยั ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจยั และพัฒนาภายใต้
หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องได้รับโซเดียมต�ำ 
่ จากค่า RDI: Thai
Recommended Daily Intakes (ปริมาณสารอาหารที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวัน ส�ำหรับคนไทยอายุ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี) ปกติ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก: ข้าวปลากะพงเปรี้ยวหวานซอสกระเจี๊ยบ (Sweet and Sour Snapper with
Rosella Sauce) คุณสมบัติพิเศษคือ มีปริมาณโซเดียม 73 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (ร้อยละ 10 ของ
RDI) มีปริมาณโซเดียมต�ำ่ กว่าสูตรปกติที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาด มากกว่าร้อยละ 32 ให้พลังงานทั้งสิ้น
300 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดต้มย�ำปลาทูน่า
บะหมี่ราดหนาหมูสับ
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง: ขนมกุยช่ายไส้ขิงเห็ดหอม (Steamed Garlic Chives cakes with Ginger
and Mushroom) คุณสมบัติพิเศษ คือ มีปริมาณโซเดียม 160 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (ร้อยละ 7 ของ
RDI) มีปริมาณโซเดียมต�ำ่ กว่าสูตรปกติที่มีจำ� หน่ายในท้องตลาดมากกว่าร้อยละ 43 ให้พลังงานทั้งสิ้น
91 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไก่จ๊อ และน�้ำจิ้มดอกค�ำฝอย
ไอศกรีมธัญพืช
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ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง เสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก) คุณสมบัติพิเศษ คือ
เป็นฟังก์ชันนัลฟูด เป็นเส้นใยอาหารที่เป็นพรีไบโอติก (สารเบต้า-กลูแคน) ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ เครื่องดื่มน�้ากระเจี๊ยบพุทราจีน น�้าฟักข้าวเข้มข้น
โอเมก้าพลัส
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงาน : กองการตลาด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center 0 2577 9300
e-mail
: marketing_tistr@tistr.or.th

192

Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
(โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ลองกองเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของไทย โดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส�ำคัญ ลองกอง
ส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ มีการส่งออกต่างประเทศบ้างเล็กน้อย เนือ่ งจากปัญหาผลผลิตคุณภาพ
ต�่ำและการหลุดร่วงของผลจากช่อ รวมทั้งการเสื่อมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเร็ว ลองกอง เป็นผลไม้ที่
อุดมไปด้วยวิตามินบี และฟอสฟอรัส มีสรรพคุณในการลดความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ภายในร่างกาย ช่วยป้องกัน
ไม่ให้เป็นไข้  ตัวร้อน และป้องกันไม่ให้เกิดอาการร้อนในขึ้นภายในปากอีกด้วย
วว. จึงมีการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ลดปัญหาราคาลองกองตกต�ำ 
่ เพิม่ มูลค่าวัตถุดบิ ขยายผลิตภัณฑ์เป็นผลไม้
นอกฤดูกาล  เพื่อยกระดับคุณภาพให้สามารถสนองตอบความต้องของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตรวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้เหมาะสม
กับเทคโนโลยีกระบวนการผลิต   ทั้งนี้เพื่อเป็นบันไดขั้นแรกของอุตสาหกรรมแปรรูปลองกองต่อไปใน
อนาคต
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกองให้สามารถ
บริโภคนอกฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมด้วยวิตามินบี ซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม  
และสารแทนนิน
1. ผลิตภัณฑ์น�้ำลองกองพร้อมดื่ม พัฒนาจากน�้ำลองกองที่ผ่านการสกัดจากเครื่องคั้นน�้ำลองกอง
ปรับรสชาติเล็กน้อยด้วยน�้ำตาลฟรุกโตส ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติกลมกล่อม โดยท�ำการฆ่าเชื้อ
2 แบบ คือ พาสเจอร์ไรซ์บรรจุขวด มีอายุการเก็บรักษาไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส
และ พาสเจอร์ไรซ์บรรจุกล่อง มีอายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
2. ผลิตภัณฑ์แยมและเยลลี่ ในส่วนของเนือ้ ลองกอง น�ำมาแปรรูปด้วยการกวนจนได้เนือ้ สัมผัสทีเ่ หมาะสม
โดยมีการปรุงรสชาติด้วยน�้ำตาล เพื่อความกลมกล่อม สามารถเก็บรักษาได้ประมาณ 3 เดือนใน
ตู้เย็น ส�ำหรับเยลลี่ลองกอง ท�ำการแปรรูปโดยการน�ำน�ำ้ ลองกองมาใส่สารให้ความคงตัว และขึ้นรูป
เป็นเยลลี่ บรรจุถ้วยพร้อมรับประทาน เยลลี่ลองกองมีรสชาติกลมกล่อม ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค   
3. ผลิตภัณฑ์ลองกองลอยแก้ว มีอายุเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง 1-2 เดือน รสชาติกลมกล่อม
4. ผลิตภัณฑ์ลองกองแช่อิ่มอบแห้ง พัฒนาขึ้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกองให้สามารถบริโภค
นอกฤดูกาล โดยใช้กรรมวิธีการแปรรูปจากผลลองกองสดหรืออาจจะผ่านการแช่สารละลายไว้
ประมาณ 3 เดือน น�ำไปแช่ในน�ำ้ เชือ่ มทีม่ คี วามเข้มข้นต่างๆ แล้วอบด้วยตูอ้ บลมร้อน จนได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม ไม่แข็งหรือเหนียวจนเกินไป รสชาติหวานน้อยและสะดวกต่อการบริโภค
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ผลิตภัณฑ์ แปรรูปเงาะครบวงจร
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�าคัญของปัญหา

“ผลิตภัณฑ์แปรรูปเงาะครบวงจร” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อช่วย
แก้ปัญหาราคาตกต�่าของเงาะ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเงาะเพื่อสุขภาพที่
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการทางการตลาดของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

สรุปเทคโนโลยี

“ผลิตภัณฑ์นํ้าเงาะเข้มข้น” สามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 1 ปี เพราะผ่าน
กระบวนการผลิตสะอาดถูกสุขอนามัย มีความหวาน 60 บริกซ์ จากการบริโภค
เครื่องดื่มน�้าเงาะนี้จะท�าให้รู้สึกถึงความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีสรรพคุณ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันโรคลักปิดลักเปิด ลดการอักเสบและลดอาการ
ท้องร่วง สามารถบริโภคโดยเจือจางกับน�้าเป็นน�้าเงาะพร้อมดื่ม หรือผสมโซดา
หรือใช้เป็นสารให้ความหวานเพื่อการปรุงแต่งรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม
“ผลิตภัณฑ์เนือ้ เงาะแผ่นกรอบ” มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ดังนี้ โปรตีน 36.15%
ไขมัน 29.85% ใยอาหารชนิดละลายน�า้ 0.91% ใยอาหารชนิดไม่ละลายในน�า้
2.81% นอกจากนี้ ใน 100 กรัม เงาะแผ่นกรอบจะให้พลังงาน 537.65 กิโลแคลอรี
จึงเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่เหมาะส�าหรับผู้บริโภคทุกวัย อีกทั้งยังเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรสชาติเทียบเคียงกับมันฝรั่งทอดกรอบ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการน�าผลไม้ที่มีในประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ
“ผลิตภัณฑ์เงาะแช่อมิ่ อบแห้งในนํา้ เสาวรส” เนือ้ สัมผัสผิวนอกแห้ง เนือ้ ในนุม่
ชุม่ ด้วยน�า้ หวาน สามารถเก็บรักษาไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งได้นานโดยไม่เกิดการเน่าเสีย
ด้วยเทคนิควิธกี ารแพร่กระจายภายใต้ระบบสุญญากาศ (Vacuum impregnation)
เป็นวิธีที่สามารถช่วยเร่งให้สารละลาย เช่น น�้าตาลซึมผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อของ
ผลไม้เร็วขึ้น
“ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส” เมล็ดเงาะสดปริมาณ 100 กรัม
มีทริฟโทแฟน (Tryptophan) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยให้นอนหลับ มีโปรตีน
1.0 ไขมัน 0.4 ไฟเบอร์ 2.8 และส่วนประกอบวิตามินและเกลือแร่ (มิลลิกรัม)
คือ แคลเซียม 8 ธาตุเหล็ก 0.1 แมกเนเซียม 10 โพแทสเซียม 138 โซเดียม
2 สังกะสี 0.6 และวิตามินซี 70 เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรสผ่านกระบวนการผลิต
ที่เหมาะสม ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปราศจากสารพิษ
มีความปลอดภัยในการบริโภค มีเนือ้ สัมผัสและรสชาติแปลกใหม่ เป็นทีย่ อมรับ
ของผู้บริโภค
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“ผลิตภัณฑ์นํ้าส้มสายชูหมักและนํ้าส้มสายชูพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากนํ้าเงาะ”
ผลิตจากเนื้อเงาะที่ให้ผลผลิตไม่ได้ขนาดหรือผลผลิตเงาะที่ราคาตกต�่า น�ามาผ่าน
กระบวนการหมักตามธรรมชาติโดยใช้จุลินทรีย์จากคลังจุลินทรีย์ของ วว. สู่การแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ค่าต่อการบริโภค น�ามาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหาร เช่น
ปรุงรส น�า้ สลัด หรือน�ามาผสมกับน�า้ ผึง้ เจือด้วยน�า้ สะอาด หรือผสมกับน�า้ ผลไม้ชนิดต่างๆ
ทีค่ นั้ แยกกากออก เมือ่ ดืม่ จะท�าให้รา่ งกายรูส้ กึ สดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่า มีผลดีตอ่ สุขภาพ
โดยตรงคือช่วยระบบการย่อยอาหารให้ดีขึ้น มีผลดีต่อระบบขับถ่ายและยังช่วยก�าจัด
เชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารเนื่องจากฤทธิ์ของความเป็นกรดจากน�้าส้มสายชูหมัก
“ผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากเปลือกเงาะ” มีปริมาณใยอาหารสูง (81%) ให้พลังงานน้อย
ไขมันต�่า (0.47%) มีความสามารถในการอุ้มน�้าได้ดี จึงช่วยเพิ่มปริมาณกากอาหาร
และช่วยก�าจัดไขมันออกจากร่างกาย ผ่านการทดสอบความเป็นพิษเรียบร้อยแล้ว
มีความปลอดภัยในการบริโภค วว. ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากเปลือกเงาะใน
ผลิตภัณฑ์หลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี (ทดแทนแป้ง
สาลีได้สงู สุดถึง 30% ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์ (ไส้กรอกและลูกชิน้ สามารถใช้ได้ในปริมาณ
3-7%) ทัง้ นีจ้ ากการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกเงาะ พบว่า เปลือกเงาะ
เป็นแหล่งของใยอาหารทีด่ ี โดยมีปริมาณใยอาหารทัง้ หมดร้อยละ 61.81 (น�า้ หนักแห้ง)
แบ่งเป็นใยอาหารทีไ่ ม่ละลายน�า้ ร้อยละ 48.53 (น�า้ หนักแห้ง) และละลายน�า้ ได้รอ้ ยละ
13.28 (น�า้ หนักแห้ง) นอกจากนีย้ งั มีพฤกษเคมี (phytochemicals) ในกลุม่ พอลิฟนี อล
(polyphenols) ซึง่ มีฤทธิใ์ นการต้านอนุมลู อิสระ (free radical) และมีบทบาทในการ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ที่เกิดจากการท�าลายด้วยอนุมูลอิสระ
การน�าเปลือกเงาะมาผลิตเป็นใยอาหาร นอกจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ของเหลือทิง้
และลดปัญหามลภาวะแล้ว ยังท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร
เพื่อสุขภาพ (food ingredients) ชนิดใหม่ ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีในประเทศ
“ผลิตภัณฑ์แปงจากเมล็ดเงาะ” มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ พิเศษ คือ มีความชื้น
3-5% ปริมาณน�้าอิสระ 0.3-0.5 โปรตีน 10-12% เม็ดแป้งมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย
9-12 ไมโครเมตร ร้อยละการละลาย 30-35% ค่าก�าลังการพองตัว 10-15 ผ่าน
การทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันทางปากพบว่า ผลิตภัณฑ์แป้งจากเนือ้ ในเมล็ดเงาะ
ทีผ่ า่ นขัน้ ตอนกระบวนการผลิตมีความปลอดภัยในการบริโภค สามารถประยุกต์ใช้แป้ง
จากเมล็ดเงาะส�าหรับเป็นสารเพิ่มความข้นหนืดในผลิตภัณฑ์น�้าสลัดแป้งเงาะไขมันต�่า
ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มคี ณ
ุ ลักษณะค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 3.65, TSS ปริมาณ 270 บริกซ์
และค่าพลังงานของอาหารเท่ากับ 1.25 กิโลแคลอรีต่อกรัม ซึ่งน้อยกว่าน�้าสลัดสูตร
ไขมันปกติถึง 4 เท่า
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์
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เครื่องดื่มชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
วว. โดยสถานีวจิ ยั ล�ำตะคองได้ทำ� การวิจยั การปลูกผักหวานป่าเป็นการค้า และได้วจิ ยั และพัฒนาเพือ่ เพิม่
มูลค่าผักหวานป่านอกเหนือจากการรับประทานสด โดยน�ำใบกลางแก่กลางอ่อนมาแปรรูปเป็นชา
ผักหวานป่าชนิดชงและชนิดผงพร้อมชงแล้วนั้น ขณะนี้ วว. ประสบผลส�ำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี
การแปรรูปชาผักหวานป่าให้เป็น “ผลิตภัณฑ์ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม” ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตที่รีบเร่งใน
ปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายและบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สรุปเทคโนโลยี
“ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม” เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะกลิ่นหอมเฉพาะตัวและมีสีสันที่แตกต่างจากชา
โดยทั่วไปคือมีสีทองใส มีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไม่แพ้ชาใบหม่อนหรือชา
จากพืชชนิดอื่นๆ เนื่องจากชาผักหวานป่ามีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าชาใบหม่อนและ
ชาดอกค�ำฝอย นอกจากนี้ชาผักหวานป่า 100 กรัม (ต่อน�ำ้ หนักแห้ง) ประกอบด้วยวิตามินชนิดต่างๆ
ได้แก่ วิตามินเอ 9,616.99 ไมโครกรัม ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเสื่อม วิตามินบี 1
0.18 มิลลิกรัม ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้าท�ำให้รู้สึกสดชื่น วิตามินบี 2 0.26 มิลลิกรัม มี
ความส�ำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง ช่วยในการป้องกันเชื้อโรคและลดรอยเหี่ยวย่น วิตามินบี 3 10.64
มิลลิกรัม ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด วิตามินซี 37.49 มิลลิกรัม เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้าง
คอลลาเจน ช่วยรักษาผิวพรรณให้สดใส และวิตามิน อี 71.92 มิลลิกรัม ช่วยก�ำจัดอนุมูลอิสระในไขมัน
ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ โคเอนไซม์คิวเทน 1.49 มิลลิกรัม เพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์ เพื่อใช้เป็น
พลังงานในร่างกาย และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค เนื่องจากการเสื่อมสภาพของเซลล์ร่างกาย
เช่น โรคหัวใจ โรคข้อเสื่อมและยังมีสารคอลลาเจน 4.94 กรัม เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติทำ� ให้
ผิวหนังมีความยืดหยุ่น จึงช่วยยับยั้งการหย่อนยานของผิวหนังและลดริ้วรอยแห่งวัยได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงาน : กองการตลาด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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เครื่องดื่มน�้ำมังคุดพร้อมดื่ม
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ประสบความ
ส�ำเร็จในการวิจัยและพัฒนา “เครืองดื่มเสริมสุขภาพมังคุด” โดยใช้มังคุดตกเกรด ที่ไม่สามารถส่งเป็น
สินค้าออกยังต่างประเทศได้เป็นวัตถุดิบในการน�ำมาแปรรูป นับเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตรของ
เกษตรกรไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เปลือกมังคุดมี
สารแซนโทน มีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ฆ่าเชื้อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ
เครื่องดื่มเสริมสุขภาพน�ำ้ มังคุดที่พัฒนาโดย วว. มีรสชาติกลมกล่อม ลักษณะน�้ำของผลิตภัณฑ์เป็นสีม่วง
ใส ชวนรับประทาน วว. ได้พัฒนารูปแบบเครื่องดื่มน�ำ้ มังคุดออกเป็นสามรูปแบบด้วยกัน
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องดื่มเสริมสุขภาพมังคุดพร้อมดื่ม ในปริมาณ 100 กรัม จะให้พลังงานทั้งหมด 52.44 กิโลแคลอรี
โปรตีน 0.31 กรัม คาร์โบไฮเดรต 12.80 กรัม โซเดียม 3.42 กรัม และแคลเซียม 1.43 กรัม
เครื่องดื่มเสริมสุขภาพมังคุดเข้มข้นชนิดหวานเพื่อน�ำไปผสมน�้ำชงดื่ม ในปริมาณ 100 กรัม จะให้พลังงาน
ทั้งหมด 281.48 กิโลแคลอรี โปรตีน 0.25 กรัม คาร์โบไฮเดรต 70.12 กรัม โซเดียม 3.26 กรัม และ
แคลเซียม 6.10 กรัม
เครื่องดื่มเสริมสุขภาพมังคุดเข้มข้นชนิดเปรี้ยวเพื่อน�ำไปผสมน�้ำชงดื่ม ในปริมาณ 100 กรัม จะให้
พลังงานทั้งหมด 64.72 กิโลแคลอรี โปรตีน 0.31 กรัม คาร์โบไฮเดรต 15.87 กรัม โซเดียม 2.19 กรัม
และแคลเซียม 10.12 กรัม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงาน : กองการตลาด
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เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
วว. ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าของปลายข้าว ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว โดยจะได้
ส่วนของปลายข้าวประมาณ 15% และจัดเป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงานสูง มีโปรตีนประมาณ 8% มีไขมันและ
เยื่อใยต�่ำ  เก็บไว้ใช้ได้นานโดยไม่หืน แต่มีมูลค่าต�่ำ  ส่วนใหญ่จะน�ำไปท�ำอาหารเลี้ยงสัตว์ วว. จึงด�ำเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตแป้งข้าวบริสุทธิ์จากปลายข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยประสบ
ความส�ำเร็จในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ได้แก่ แคปซูลยา น�ำ้ มันสลัดไร้ไขมัน และเครือ่ งดืม่ เสริมสุขภาพ
สรุปเทคโนโลยี
“เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบคือปลายข้าวกล้องหอมมะลิ น�ำมาผ่าน
กระบวนการโม่เปียกและท�ำให้แห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน เพื่อท�ำให้เป็นแป้งข้าวเพื่อน�ำมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ ทีใ่ ช้เทคโนโลยีการผลิตจากเอมไซม์อะไมเลส (Termamyl SE) ทีย่ อ่ ยแป้งข้าวได้เป็น
น�้ำตาลมอลโตส มีคุณสมบัติเป็นน�้ำตาลที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก สามารถดูดซึมได้ง่าย เหมาะส�ำหรับผู้ที่
ต้องการควบคุมปริมาณปริมาณน�ำ้ ตาล นอกจากนั้น ผู้บริโภคยังได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากน�้ำผลไม้
ที่อุดมไปด้วยวิตามินซี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและยังได้รับพลังงานจากข้าวท�ำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
สกัดจากปลายข้าวมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จำ� หน่ายในท้องตลาดทั่วไป จึงเหมาะส�ำหรับผู้บริโภค
ั นาผลิตภัณฑ์เป็น 2 สูตร ได้แก่ สูตรใบเตยและสูตรผลไม้รวม
ทีต่ อ้ งการดูแลรักษาสุขภาพอย่างยิง่ ซึง่ ได้พฒ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
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ข้าวผงผสมเกลือแร่
สรุปเทคโนโลยี
“ข้าวผงผสมเกลือแร่” เป็นผลิตภัณฑ์ที่น�าข้าวเหนียวมาผ่านการแปรรูปและท�าให้แห้ง ผสมกับผงละลาย
เกลือแร่ที่มี Glucose polymers และ amino acid มาละลายน�้าร้อนตามปริมาณที่ก�าหนดเพื่อเป็น
อาหารส�าหรับผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียจากการขาดน�้าและเกลือแร่ที่จ�าเป็นต่อร่างกาย สามารถเพิ่มการดูด
ซึมน�้า โปตัสเซียมของร่างกายได้มากขึ้น สามารถลดความรุนแรงของอาการท้องร่วงและผู้ป่วยฟื้นฟูจาก
อาการอ่อนเพลียได้ดีกว่าบริโภคเกลือแร่ทั่วไป
ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการข้าวผงผสมเกลือแร่
ข้าวผง :

ความชื้น
โปรตีน

3.48%
8.63%

ไขมันทั้งหมด

เกลือแร่ :

โซเดียม
คลอไรด์

13.09%
35.34%

0.50%

โพแทสเซียม

14.36%

ใยอาหาร

0.34%

ซิเตรต

23.77%

คาร์โอไฮเดรต

86.72%

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงาน : กองการตลาด
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สารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง
นักวิจัย
ดร. เยาวลักษณ์  จันทร์บาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7955 วันที่ยื่นค�ำขอ 25 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง กรรมวิธีการผลิตสารล่อแมลงชนิดของแข็ง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ทีมวิจัย ได้พัฒนาสารล่อที่ใช้ดึงดูดมอดเจาะผลกาแฟ ที่ใช้ร่วมกับกับดัก multi-funnel รูปแบบต่างๆ  
เพื่อใช้ดึงดูดมอดเจาะผลกาแฟ ซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่สำ� คัญของกาแฟ ท�ำลายผลกาแฟในระยะที่เป็นสีเขียว
จนกระทัง่ ผลสุก สร้างความเสียหายต่อผลผลิตกาแฟเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์สารล่อมอดเจาะผลกาแฟนี้
มีชื่อว่า “ซีเอ็มยู ซีวัน” หรือ CMU-C1 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดึงดูดมอดให้เข้ากับดัก ซึ่งเป็นทางเลือก
หนึ่งที่ใช้ก�ำจัดแมลง สามารถน�ำมาทดแทน หรือลดการใช้สารเคมีก�ำจัดแมลงได้
สรุปเทคโนโลยี
ส่วนประกอบของชุดกับดักกับสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ ประกอบด้วย กับดักดัดแปลงจากถ้วยพลาสติก
หรือขวดน�ำ้ ดืม่ ดัดแปลงตัดเป็นช่องรูปแบบต่างๆ ซึง่ ภายในบรรจุสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ “ซีเอ็มยู ซีวนั ”
น�ำมาใช้ในการดึงดูดแมลง หลังจากนั้นแมลงจะบินเข้ากับดักตามกลิ่นสารล่อ ซีเอ็มยู ซีวัน โดยบินมาตก
และตายอยู่ในของเหลวบริเวณก้นขวดหรือถ้วยกับดัก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถลดปริมาณแมลงโดยใช้กับดักและสารล่อ CMU-C1 เพื่อดึงดูดมอดเจาะผลกาแฟ ปริมาณ
แมลงเข้ากับดักพบได้ตั้งแต่ 1-1,000 ตัว
ใช้งานง่าย การผลิตท�ำได้ด้วยตัวของเกษตรกรเอง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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กรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน
นักวิจัย
ดร. จันทร์จรัส  วัฒนะโชติ
สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0903000824  ยื่นค�ำขอวันที่ 7 สิงหาคม 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจในการค้นคว้าสารสกัดเคมีจากสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง
เพือ่ น�ำไปใช้เป็นสารโมเลกุลต้นแบบส�ำหรับผลิตยาปฏิชวี นะ ปัจจุบนั ยาปฏิชวี นะได้จากสิง่ มีชวี ติ โดยอาศัย
โมเลกุลทีเ่ ป็นโครงสร้างเดิมตามธรรมชาติ และยังได้จากวิธกี งึ่ สังเคราะห์โมเลกุลชนิดใหม่ขนึ้ มา ซึง่ วิธหี ลังมี
แนวโน้มเป็นที่นิยมมากขึ้น  เพราะมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากและสามารถสร้างโมเลกุลที่ให้คุณสมบัติต่างกันได้
นอกจากวิธีการดังกล่าวแล้ว ยังมีวิธีการผลิตยาสมัยใหม่โดยอาศัยวิธีการทางพันธุวิศวกรรมโดยใช้เชื้อ
จุลินทรีย์สังเคราะห์โมเลกุลยาที่ต้องการ โดยสอดใส่ยีนที่จะสร้างโมเลกุลยาเข้าไปในเชื้อจุลินทรีย์ที่
เหมาะสม ดังนั้นเพื่อที่จะหาตัวยาชนิดใหม่จ�ำเป็นต้องหาแหล่งของสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ
ซึ่งนอกจากฟองน�้ำและเพรียงหัวหอมแล้ว เลคติน (lectin) จากปะการังอ่อน (Sinularia erecta) ยังเป็น
แหล่งของโปรตีนที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน
สรุปเทคโนโลยี
เลคติน (lectin) ที่ได้จากมิวคัสของปะการังอ่อน (Sinularia erecta)  และผ่านกระบวนการท�ำให้บริสุทธิ์
ด้วยวิธีแอฟฟินิตีโครมาโตกราฟฟี สามารถท�ำให้เม็ดเลือดแดงของคนหรือเม็ดเลือดแดงสัตว์ และเซลล์
ของแบคทีเรียเกาะกลุม่ ได้ รวมทัง้ ยับยัง้ แบคทีเรียกลุม่ ทีก่ อ่ ให้เกิดโรคในคน และในสัตว์นำ�้ ได้ การทีเ่ ลคติน
ท�ำให้แบคทีเรีย บางชนิดเกาะกลุ่มได้ สามารถน�ำไปใช้ในการจ�ำแนกชนิดของแบคทีเรีย และประโยชน์  
ด้านการยับยั้งแบคทีเรีย สามารถน�ำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคส�ำหรับสัตว์นำ 
�้ และมนุษย์ได้ในอนาคต
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นมี้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ น�ำประโยชน์ดา้ นการยับยัง้ แบคทีเรียของเลคติน (lectin) จากปะการังอ่อน
มาพัฒนาเป็นยารักษาโรคส�ำหรับสัตว์นำ�้ และมนุษย์ในอนาคต และจากความสามารถของเลคติน (lectin)
ในการท�ำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุม่ น่าจะน�ำมาพัฒนาใช้ในการตรวจสอบหมูเ่ ลือดของสิง่ มีชวี ติ ได้อกี ทางหนึง่
นอกจากนี้การที่เลคติน (lectin) ท�ำให้แบคทีเรียบางชนิดเกาะกลุ่มได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในทาง
จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการน�ำเลคติน (lectin) มาใช้ในการจ�ำแนกชนิดของแบคทีเรีย
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พรีมิกซ์ส�ำหรับผสมน�้ำจืดเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์น�้ำ
นักวิจัย
ผศ. ดร. บุญรัตน์  ประทุมชาติ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ  6178  ยื่นค�ำขอวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบนั การเลีย้ งสัตว์นำ 
�้ เช่น ปลาทะเลสวยงามได้รบั ความนิยมอย่างสูง เพือ่ ความสวยงามและเพลิดเพลิน
ในทีพ่ กั อาศัยและเพือ่ การค้า การเลีย้ งปลาทะเลโดยทัว่ ไป น�ำ้ ทีใ่ ช้ในการเลีย้ งจะมีการใช้เกลือแร่เพือ่ ปรับ
สภาพน�ำ้ จืดให้มคี วามเค็ม หรือคุณสมบัตใิ กล้เคียงกับน�ำ้ ทะเล เนือ่ งจากหากใช้นำ�้ ทะเลโดยตรงจะประสบ
ปัญหาความยุ่งยากในการขนส่ง
สรุปเทคโนโลยี
พรีมกิ ซ์สำ� หรับผสมน�ำ้ จืดเพือ่ ใช้เลีย้ งสัตว์นำ�้ อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยแร่ธาตุทพี่ บตามธรรมชาติ เช่น
คลอรีน โซเดียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ แคลเซียม และโปแตสเซียม เป็นต้น ร่วมด้วยวิตามินที่มีความ
ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของสัตว์นำ 
�้ ได้แก่ วิตามินซี และกลุ่มวิตามินบี รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ช่วยบ�ำบัดน�้ำ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปัญหาในการเตรียมน�้ำและการจัดการระหว่างเลี้ยงสัตว์น�้ำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มของปลาทะเล ลดต้นทุน ประหยัดเวลา และยังสามารถเลี้ยงปลาทะเลร่วมกับปลาน�้ำจืดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
พรีมิกซ์ส�ำหรับผสมน�ำ้ จืดเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์นำ�้ อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยแร่ธาตุที่พบตามธรรมชาติ เช่น
คลอรีน โซเดียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ แคลเซียม และโปแตสเซียม เป็นต้น ร่วมด้วยวิตามินที่มีความส�ำคัญ
ต่อการด�ำรงชีวิตของสัตว์นำ 
�้ ได้แก่ วิตามินซี และกลุ่มวิตามินบี รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ช่วยบ�ำบัดน�ำ 
้ ลดปัญหา
ในการเตรียมน�้ำและการจัดการระหว่างเลี้ยงสัตว์นำ 
�้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถที่จะเลี้ยงปลาทะเลร่วม
กับปลาน�้ำจืดได้โดยไม่เป็นอันตราย
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กรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น
นักวิจัย
นายอนุพนธ์  พิมพ์ช่วย
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1003000217  ยื่นค�ำขอวันที่ 16 มีนาคม 2553
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กรรมวิธกี ารผลิตยางพาราแผ่นมีหลักการ คือ น�ำน�ำ้ ยางสด ทีผ่ า่ นการกรองแยกสิง่ สกปรก มาเติมน�ำ้ กรด
(กรดฟอร์มคิ ) เพือ่ ให้ยางจับตัวเป็นก้อน จากนัน้ รีดยางพาราแผ่นให้มคี วามหนาประมาณ 3-4 มิลลิเมตร
ล้างด้วยน�้ำสะอาดแล้ว ผึ่งไว้ในที่ร่ม ไม่ควรน�ำออกไปผึ่งหรือตากแดดโดยตรง เพราะจะท�ำให้ยางแผ่น
เสือ่ มคุณภาพได้งา่ ย หลังจากผึง่ ยางแผ่นไว้ประมาณ 6 ชัว่ โมง ให้เก็บรวบรวมยางแผ่น โดยพาดไว้บนราว
ในโรงเรือนเพื่อรอจ�ำหน่าย โดยทั่วไปเกษตรกรจะมีการน�ำยางแผ่นดิบที่ได้มารมควันที่อุณหภูมิประมาณ
50-60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 4-10 วัน หรืออบด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 45-65 เซลเซียส
ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อเอาความชื้นออกจากยางแผ่น ป้องกันเชื้อรา และสามารถเก็บไว้ได้นาน
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งในเรื่องของเวลาและพลังงานที่ใช้เป็นอย่างมาก
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เป็นกรรมวิธีการอบยางพาราแผ่นโดยใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งก�ำเนิดลมร้อน และควบคุมอัตรา
การไหลของอากาศร้อน ยางพาราแผ่นที่ผ่านการอบด้วยกรรมวิธีดังกล่าวมีคุณสมบัติเทียบเท่ายางพารา
แผ่นคุณภาพดี การประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อท�ำให้ความชื้นในยางพาราแผ่นเหลือน้อยที่สุด  ลดระยะ
เวลาในการอบยางพาราแผ่นให้น้อยลงกว่าเวลาปกติที่ใช้ และประหยัดพลังงานในการอบ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
กรรมวิธกี ารอบยางพาราแผ่นโดยใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งก�ำเนิดลมร้อน ให้ทำ� การอบ โดยให้อตั ราการไหลของ
อากาศร้อนมีค่า 2.88 ลูกบาศก์เมตรเมตรต่อวินาที ยางพาราแผ่นที่ได้จะมีคุณสมบัติเทียบเท่ายางพารา
แผ่น คุณภาพดี
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กรรมวิธีการเก็บรักษาถุงน�ำ้ เชื้อของปลาด้วยวิธีการแช่แข็ง
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรพงศ์  วุฒิพันธุ์ชัย และรองศาสตราจารย์ ดร. สุบัณฑิต  นิ่มรัตน์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 0601002634  ยื่นค�ำขอวันที่ 8 มิถุนายน  2549
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในประเทศไทยการศึกษาเกีย่ วกับการเก็บน�ำ้ เชือ้ สัตว์นำ�้ แบบแช่แข็งยังมีอยูน่ อ้ ยมากเมือ่ เทียบกับการศึกษา
ในต่างประเทศ เนื่องจากสัตว์น�้ำส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทยมักจะมีน�้ำเชื้อที่สมบูรณ์ดีตลอดช่วง
ฤดูผสมพันธุ์วางไข่และหาได้ง่ายจึงท�ำให้ผู้เพาะพันธุ์สัตว์น�้ำไม่นิยมเก็บน�้ำเชื้อสัตว์น�้ำแช่แข็งเอาไว้ใช้ใน
อนาคต เพราะเชือ่ ว่าสามารถหาพ่อพันธุท์ มี่ นี ำ�้ เชือ้ ได้ตลอดเวลา แต่ในความจริงแล้วปัญหาการขาดแคลน
น�ำ้ เชือ้ ของสัตว์นำ�้ ยังคงมักพบอยูบ่ อ่ ยครัง้ ในระหว่างการเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้ หลายๆ ชนิดโดยเฉพาะการเพาะพันธุ์
สัตว์นำ�้ ต่างชนิดกัน (hybridization) หรือสัตว์นำ�้ ที่มีการกลายเพศ (sex reversal) ซึ่งอาจมีช่วงเวลาที่
ไข่และสเปิร์มสมบูรณ์เพศไม่พร้อมกัน เป็นต้น การเก็บรักษาน�้ำเชื้อสัตว์น�้ำแช่แข็งมีแนวโน้มที่จะมีความ
ส�ำคัญอย่างมากต่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่ปลาจะตายในระหว่างการเพาะพันธุ์โดยเฉพาะ
ปลาดุกอุย และปลาดุกเทศ เพราะการเพาะพันธุ์ปลาทั้ง 2 ชนิดนี้เมื่อท�ำการผสมเทียมนั้นปลาเพศผู้
จะตายในระหว่างการเพาะพันธุ์เพราะไม่สามารถรีดน�้ำเชื้อสด (fresh milt) ออกมาผสมเทียมกับไข่ได้
เหมือนปลาเพศผู้ทั่วไป เนื่องจากปลาดุกเพศผู้ทั้ง 2 ชนิดนี้มีผนังท้องที่หนาและอยู่ลึกใกล้แนวกระดูก
สันหลัง ไม่สามารถรีดออกมาได้ ดังนั้นในทางปฏิบัติต้องผ่าท้องปลาดุกทั้ง 2 ชนิดนี้แล้วเอาอัณฑะ
ออกมาขยี้ในผ้าขาวบางเพื่อให้ได้นำ�้ เชื้อสดไปผสมเทียมกับไข่ต่อไป  
สรุปเทคโนโลยี
การเก็บรักษาน�ำ้ เชือ้ ปลาด้วยวิธกี ารแช่แข็งท�ำให้การผสมเทียมมีความสะดวกขึน้ เพราะน�ำ้ เชือ้ แช่แข็งสามารถ
ล�ำเลียงได้สะดวกกว่าการล�ำเลียงพ่อพันธุ์โดยสามารถขนส่งไปภายในประเทศและระหว่างประเทศได้ง่าย
และยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเก็บรักษาพันธุกรรมของธนาคารยีน (gene  bank) หรือ
เก็บในลักษณะของธนาคารอสุจิ (sperm bank)   อีกทั้งการแช่แข็งน�้ำเชื้อยังช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ปลาให้
โตเร็ว และทนทานโรค เพราะว่าน�้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะที่ดีสามารถเก็บเอาไว้ได้เป็นปีซึ่งในประเด็นนี้
ถ้าปรับปรุงพันธุ์ปลาดุกอุย หรือดุกเทศด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์ (selection) จะไม่สามารถเก็บน�้ำเชื้อ
พ่อพันธุร์ นุ่ แรกๆ เอาไว้ได้ เพราะจะตายไปก่อนแล้วจะมีแต่รนุ่ ลูกๆ ซึง่ ถ้าได้มกี ารเก็บน�ำ้ เชือ้ ของพ่อพันธุป์ ลา
ที่ได้คัดเลือกมาอย่างดีแล้วด้วยการแช่แข็งน�้ำเชื้อเอาไว้ก็สามารถเอาน�้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ทุก generation
มาผสมกลับ (back cross) เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ได้ต่อไป  
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นมี้ จี ดุ มุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนาวิธกี ารเก็บรักษาน�ำ้ เชือ้ ของปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
และปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) ด้วยการพัฒนาวิธีการแช่แข็งน�ำ้ เชื้อด้วยการแช่แข็งอย่างง่ายๆ
ในภาชนะ ได้แก่ กล่องโฟม (styrofoam container) และพัฒนาวิธกี ารแช่แข็งน�ำ้ เชือ้ ด้วยการใช้เครือ่ งมือ
แช่แข็งอัตโนมัติ (programmable controlled-rate freezer) โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การรวบรวมน�้ำเชื้อที่มี
คุณภาพดีจากพ่อพันธุ์ การเลือกใช้ชนิดของสารละลายบัฟเฟอร์ (sperm extender) ในการเจือจางน�ำ้ เชือ้
และการเลือกสารไครโอโพรเทคแทนท์ (cryoprotectant) ในการปรับสมดุลของน�ำ้ เชือ้ การแช่แข็งน�ำ้ เชือ้
ด้วยการลดอุณหภูมิอย่างเหมาะสม ตลอดจนการละลายน�้ำเชื้อแช่แข็ง (thawing) เพื่อน�ำกลับมาใช้
ใหม่อกี ครัง้ โดยทีค่ ณ
ุ ภาพน�ำ้ เชือ้ แช่แข็งมีความสามารถในการปฏิสนธิกบั ไข่ปลาดุกอุย หรือไข่ปลาดุกเทศ
ได้เหมือนกับการใช้น�้ำเชื้อสด (freshly collected milt)  ที่ผ่าท้องปลาเพื่อเอาถุงเก็บน�้ำเชื้อหรืออัณฑะ
(testis) ออกมาขยี้เอาน�้ำเชื้อออกมาผสมเทียมกับไข่ซึ่งนิยมใช้ในการเพาะพันธุ์ปลาทั่วๆ ไป แต่การ
ประดิษฐ์นมี้ ขี อ้ ดีกว่าคือ มีความสะดวกในการบริหารจัดการผสมเทียมในช่วงทีข่ าดแคลนพ่อพันธุท์ ดี่   
ี และ
ยังช่วยลดการสูญเสียพ่อพันธุ์หลังจากการเก็บน�ำ้ เชื้อด้วย
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การเสริมซีแซนทิน (zeaxanthin)
ในอาหารส�ำหรับเลี้ยงกุ้งทะเล
นักวิจัย
ผศ.ดร. บุญรัตน์  ประทุมชาติ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 1103000100  ยื่นค�ำขอวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
สารสีซแี ซนทิน (zeaxanthin) อยูใ่ นกลุม่ แคโรทีนอยด์ (carotenoid) จัดอยูใ่ นสารประกอบพวกเทอปีนอยด์
(terpenoid) ซึ่งมักพบได้อย่างแพร่หลายในธรรมชาติ โดยหมวดหมู่ของแคโรทีนอยด์ (carotenoid)
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ ใหญ่ โดยขึน้ อยูก่ บั ระดับการเข้าแทนที่ กลุม่ แคโรทีนอยด์ (carotenoid)
ที่ไม่มีสมบัติการเข้าแทนที่ รู้จักกันในชื่อแคโรทีน (carotene) ซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอนบริสุทธิ์ไม่มี
ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ แคโรทีน (carotene) มักมีสีส้มที่รู้จักกันมากที่สุดคือ เบต้าแคโรทีน (beta
carotene) อีกกลุ่มหนึ่งคือ แคโรทีนอยด์ (carotenoid) ที่มีสีเหลืองแดง มีคุณสมบัติในการเข้าแทนที่
และมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบที่รู้จักกันส่วนใหญ่คือ แซนโทฟิลล์ (xanthophylls) สัตว์ไม่สามารถ
สังเคราะห์แคโรทีนอยด์ (carotenoid) ได้ด้วยตนเอง จะได้รับแคโรทีนอยด์ (carotenoid) จากการ
กินอาหารเข้าไป
สรุปเทคโนโลยี
การเสริมซีแซนทิน (zeaxanthin) ในอาหารส�ำหรับเลีย้ งกุง้ ทะเล โดยผสมซีแซนทิน (zeaxanthin) ซึง่ เป็น
สารสกัดธรรมชาติ ในอาหารส�ำเร็จรูปส�ำหรับเลี้ยงกุ้งทะเล และน�ำไปเลี้ยงกุ้งทะเลวันละ 3-5 ครั้ง
เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน สามารถเพิ่มความเข้มสีของกุ้งทะเลมีชีวิตและภายหลังจากการต้มสุกได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สารซีแซนทิน (zeaxanthin) ที่สกัดจากพืชจึงเป็นสารสีที่มีความเป็นไปได้เพื่อเป็นการทดแทนผลิตภัณฑ์
สารสีสงั เคราะห์ทใี่ ช้อยูซ่ งึ่ มีราคาสูงและน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึง่ จะเป็นทางเลือกใหม่ตอ่ ผูป้ ระกอบการ
ที่ผลิตอาหารกุ้งและผู้เลี้ยงกุ้งทะเลต่อไป
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สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยแมงกานีสคีเลต
(Manganese chelate) และน�ำ้ มัน
นักวิจัย
ผศ. ดร. บุญรัตน์  ประทุมชาติ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ เลขที่ 1203000761  ยื่นค�ำขอวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กุง้ ขาว (Litopenaeus vannamai) เป็นสัตว์นำ�้ เศรษฐกิจชนิดใหม่ทมี่ าแทนกุง้ กุลาด�ำ  (Penaeus monodon)
โดยเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งมีความเห็นว่าการเลีย้ งกุง้ ขาวมีขอ้ ได้เปรียบดีกว่ากุง้ กุลาด�ำ  เนือ่ งจากการเลีย้ งดูงา่ ยกว่า
มีความทนทานต่อโรค และทนต่อความเค็มของน�้ำที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า จึงท�ำให้ปัจจุบัน มีการเลี้ยงกุ้ง
ขาวเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมากในประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่ากุ้งเป็นสัตว์ที่มีโครงสร้างเปลือกห่อหุ้มร่างกาย
ดังนั้นการเจริญเติบโตจึงจ�ำเป็นต้องมีการลอกคราบ แต่การลอกคราบและการสร้างเปลือกจะสมบูรณ์
มากน้อยเพียงใดนั้น แร่ธาตุในน�้ำและในอาหารมีบทบาทส�ำคัญมาก แมงกานีส (Manganese) ก็เป็น
แร่ธาตุปริมาณน้อย (trace mineral) ชนิดหนึ่งซึ่งกุ้งขาดไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องการปริมาณน้อยก็ตาม
แมงกานีส (Manganese) ที่มีอยู่ในน�้ำทะเลนั้นกุ้งขาวยังคงมีประสิทธิภาพต�่ำในการดึงไปใช้ในร่างกาย
อีกทั้งในน�้ำทะเล   มีแมงกานีส (Manganese) เพียง 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในน�้ำที่
มีความเค็มต�่ำจะมีความเข้มข้นต�่ำลงได้ ท�ำให้กุ้งได้รับแมงกานีส (Manganese) จากน�้ำไม่เพียงพอ
รวมถึงขบวนการน�ำแมงกานีส (Manganese) จากอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกายยังถูกยับยั้งด้วย
กรดไฟติก (Phytic acid) อีก ด้ วย และหากมี ปริ ม าณของแคลเซี ย ม (Calcium) และฟอสฟอรั ส
(Phosphorus) มากขึ้นในอาหารก็จะไปส่งผลให้การดูดซับแมงกานีส (Manganese) เข้าไปใช้ประโยชน์
ลดลง (Watanabe, T., Kiron, V. and Satoh, S. 1997. Trace minerals in fish nutrition.
Aquaculture, 151:185-207.) ซึ่งอาการของกุ้งที่มีการขาดแมงกานีส (Manganese)  เช่น โตช้า การ
พัฒนาของเปลือกผิดปกติ ลูกวัยอ่อนตายสูง และอัตราการฟักจะต�่ำ
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ แก้ไขปัญหาทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยการจัดให้มสี ตู รอาหารเลีย้ งกุง้ ทะเล
ที่ประกอบด้วยแมงกานีส (Manganese Chelate) และน�้ำมัน โดยน�ำอาหารกุ้งส�ำเร็จรูปส�ำหรับเลี้ยง
กุ้งทะเลผสมกับแมงกานีสคีเลตและน�ำ้ สะอาด จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งแล้วใช้นำ�้ มันปลา น�้ำมันหมึก น�้ำมัน
ตับปลา หรือน�ำ้ มันตับหมึก เคลือบเม็ดอาหาร โดยมีการเสริมแมงกานีสในรูป คีเลต (Chelate) ในขั้น
ตอนการผสมวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารกุ้งส�ำเร็จรูป น�ำไปให้อาหารส�ำหรับกุ้งขาววันละ  4-5 ครั้ง เป็นเวลา
อย่างน้อย 60 วัน จะสามารถเสริมการเจริญเติบโต และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการขาดแมงกานีสต่อ
กระบวนการสร้างเปลือกที่สมบูรณ์ สามารถปรับกลไกทางสรีระเคมีได้ดี และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การขาดแร่ธาตุแมงกานีส (Manganese) ในกุ้งขาวได้
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จุดเด่นเทคโนโลยี
การเสริมแมงกานีส (Manganese) ลงไปในอาหารเลีย้ งกุง้ ในรูปแบบและระดับทีเ่ หมาะสมส�ำหรับกุง้ ทะเล
จึงเป็นหนึง่ ในทางเลือกทีด่ ใี นการเสริมแร่ธาตุสำ� คัญทีก่ งุ้ จะน�ำไปใช้ในกระบวนการลอกคราบ การเจริญ เติบโต
และกลไกทางสรีระเคมี เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้และพัฒนาสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งขาวในเชิง
ธุรกิจต่อไป
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อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการเก็บผลไม้
นักวิจัย
อาจารย์อนุพนธ์  พิมพ์ช่วย
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7799  ยื่นค�ำขอวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจทีน่ า่ สนใจทีป่ จั จุบนั ยังขาดเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยสนับสนุนในด้านการเก็บเกีย่ ว ซึง่ ในการเก็บ
ผลไม้เพื่อให้จ�ำหน่ายได้ราคาดีนั้นผลไม้ต้องสดและไม่บอบช�้ำ ดังนั้นการเก็บเกี่ยวต้องเป็นไปด้วยความ
ระมัดระวัง หากเกิดการผิดพลาดจะก่อให้เกิดการบอบช�้ำของผลไม้และจะส่งผลให้ราคาในการจ�ำหน่าย
ลดลง จากเหตุผลความจ�ำเป็นดังที่กล่าวท�ำให้การเก็บผลไม้บางชนิดที่ขั้วของผลไม้มองเห็นยาก เช่น
ลางสาดและลองกอง เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก เกษตรกรต้องปีนขึ้นไปบนต้น ใช้มีดตัดขั้วเอาผลใส่
กระป๋องแล้วช่อลงมาสู่พื้นดิน โดยผู้เก็บต้องมีความช�ำนาญในการปีนต้นไม้ซึ่งบางครั้งอาจเกิดอันตราย
ถึงชีวติ หากพลาดตกลงมา หรือในบางครัง้ กระป๋องใส่ผลไม้อาจล่วงหลุดมือก็จะก่อให้เกิดความเสียหายกับ
ผลไม้ทำ� ให้ขายไม่ได้ราคาหรือไม่สามารถน�ำไปขายได้เลย
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการเก็บผลไม้ถกู สร้างขึน้ มาเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการเก็บเกีย่ วผลผลิต
ให้กับเกษตรกร โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทุ่นแรงและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปีนต้นไม้
เพื่อไปเก็บผลผลิต นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถรองรับการล่วงหล่นของผลไม้ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งจะช่วยลดจ�ำนวนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลไม้ได้อีกด้วย อุปกรณ์ดังกล่าวเหมาะที่จะใช้ในการ
เก็บกับผลไม้ทงั้ ก้านยาวและสัน้ ทีม่ ขี นาดก้านเล็ก เช่น มะม่วง กระท้อน เงาะ ลิน้ จี้ ล�ำไย รวมไปถึงผลไม้
ที่เก็บยากเช่น ลองกองและลางสาด โดยอุปกรณ์จะมีลักษณะเป็นไม้ยาว มีใบมีดส�ำหรับตัดขั้วของผลไม้
และกล้องรับสัญญาณภาพติดอยู่ที่ปลายไม้เพื่อรับภาพและส่งสัญญาณภาพมาแสดงผลที่จอรับภาพทาง
ด้านล่าง ท�ำให้เกษตรกรสามารถมองเห็นขั้วของผลไม้จากพื้นดินได้อย่างชัดเจน
จุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตให้กับเกษตรกร โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทุ่นแรงและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปีนต้นไม้เพื่อไปเก็บผลผลิต นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถรองรับการล่วงหล่นของผลไม้ได้เป็น
อย่างดี ซึ่งจะช่วยลดจ�ำนวนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลไม้ได้อีกด้วย
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สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต
(calcium carbonate) และน�ำ้ มัน
นักวิจัย
ผศ. ดร. บุญรัตน์  ประทุมชาติ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 1503001861  ยื่นค�ำขอวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กุ้งกุลาด�ำ  (Penaeus monodon) เป็นกุ้งที่เคยมีการเลี้ยงและผลผลิตสูงและมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมากในอดีต แต่ปจั จุบนั เนือ่ งจากมีปญ
ั หาหลายประการ จึงท�ำให้เกษตรกรจ�ำนวนมากเลิกกิจการ
การเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำไปช่วงหนึ่งโดยเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) แทน อย่างไรก็ตาม
ความต้องการของตลาดในกุง้ กุลาด�ำยังมีอยูม่ ากทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ราคาสูงเป็นทีน่ า่ จูงใจ  
ซึง่ มีเกษตรกรส่วนหนึง่ ได้กลับมาเลีย้ งกุง้ กุลาด�ำกันบ้างแล้วทางภาคใต้ และมีแนวโน้มมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
หลังจากได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้เจริญเติบโตเร็ว ต้านทานโรคมากขึ้น และมีการพัฒนาการเลี้ยง
พ่อแม่พนั ธุจ์ ากบ่อเลีย้ งได้สำ� เร็จ ดังนัน้ เพือ่ เตรียมความพร้อมเรือ่ งอาหารส�ำหรับการเลีย้ งกุง้ กุลาด�ำในแง่ของ
แร่ธาตุซงึ่ ยังไม่ชดั เจนและเข้าใจมากนักว่าควรจะเสริมไปมากน้อยเพียงใด ถึงแม้วา่ มีการพัฒนาสูตรอาหาร
ส�ำหรับกุง้ ชนิดนีม้ านานแล้วก็ตาม แต่กไ็ ด้หยุดชะงักไปช่วงหนึง่ เนือ่ งจากนักวิชาการได้หนั ไปมุง่ เน้นการพัฒนา
สูตรอาหารส�ำหรับกุง้ ขาวแทน การวิจยั นีจ้ งึ ท�ำเพือ่ เตรียมความพร้อมเรือ่ งอาหารส�ำหรับกุง้ กุลาด�ำโดยพิจารณา
จากการเสริมแคลเซียมในรูปของอนินทรีย์  เนื่องจากแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีความส�ำคัญสูงและเป็น
องค์ประกอบหลัก (มากกว่า 60%) ของโครงสร้างเปลือกกุ้ง
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) ในอาหารส�ำเร็จรูป
ส�ำหรับเลีย้ งกุง้ กุลาด�ำ  โดยผสมแคลเซียมคาร์บอเนตในอาหาร แล้วน�ำมาเคลือบด้วยน�ำ้ มันปลา น�ำ้ มันหมึก
น�ำ้ มันตับปลา หรือน�ำ้ มันตับหมึก อย่างใดอย่างหนึง่ หรือผสมกัน 1% ของน�ำ้ หนักอาหาร ให้อาหารวันละ
3-5 ครั้ง ปริมาณ 5% ของน�ำ้ หนักตัวกุ้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน
จุดเด่นเทคโนโลยี
อาหารส�ำเร็จรูปส�ำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำที่เสริมแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) และน�ำ้ มัน
ด้วยการน�ำแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) แล้วน�ำมาเคลือบด้วยน�้ำมันปลา น�้ำมันหมึก
น�้ำมันตับปลา น�้ำมันตับหมึก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน 1% ของน�ำ้ หนักอาหาร ผึ่งลมทิ้งไว้ 1 วัน
และน�ำไปเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำอย่างน้อยวันละ 3-5 ครั้ง ปริมาณอาหารที่ให้ 5% ของน�้ำหนักตัวต่อ
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การประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึงเซลล์ปรสิต Cryptocaryon irritans ระยะธีรอนต์
(theront) เชื้อตายในอาหารส�ำหรับเลี้ยงปลาการ์ตูนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรค
จุดขาวน�ำ้ เค็มที่เกิดจากปรสิต C. irritans
นักวิจัย
ดร. สุพรรณี   ลีโทชวลิต   และคณะ
สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503001861  ยื่นค�ำขอวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
โรคจุดขาวน�ำ้ เค็ม (Marine white spot disease) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในปลาทะเล เกิดจากโปรโตซัว
Cryptocaryon irritans โปรโตซัวชนิดนี้มีวงจรชีวิต ประมาณ 5-7 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน�้ำที่ใช้
เลี้ยงปลา เป็นเชื้อที่แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเซลล์สืบพันธุ์สามารถให้เซลล์ลูกได้จ�ำนวนมาก
โปรโตซัวจะเข้าไปเกาะและฝังตัวบริเวณเหงือกและล�ำตัวของปลาเป็นจ�ำนวนมาก (Woo, P.T.K. 1995.
Fish disease and disorder Vol. 1. CAB International, Wallingford. pp. 181-227) แล้วด�ำรงชีวติ
โดยการดูดสารอาหารจากปลาท�ำให้ปลาตายในที่สุด การใช้เทคนิคการตรึงสารไว้ภายในเม็ดแคปซูลใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ  ถูกน�ำมาใช้ในกระบวน  การผลิตอาหารเพื่อที่จะตรึงสารที่ส�ำคัญไว้ภายในแคปซูล
และไม่ให้สารเหล่านั้นรั่วไหลออกมาจากเม็ดอาหารและละลายในน�้ำก่อนเวลาที่ต้องการ ซึ่งขนาดและ
ชนิดของอาหารส�ำเร็จรูปที่ผลิตได้แตกต่างกันไปขึ้นกับความต้องการและเทคนิคการผลิต
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของปลาการ์ตูนให้มีความ
ต้านทานต่อโรคจุดขาวน�ำ้ เค็ม  โดยการใช้อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของปรสิต C. irritans ระยะธีรอนต์
(theront) ที่ได้จากการเลี้ยงและท�ำให้ตายก่อนน�ำมาตรึงเซลล์เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบชนิดหนึ่งของ
อาหารปลา เมือ่ ปลาการ์ตนู กินอาหารนีจ้ ะท�ำให้ปลามีระดับของแอนติบอดีในซีรมั่ เพิม่ ขึน้ และจะมีความ
ต้านทานต่อเชื้อปรสิต C. Irritans มีความต้านทานต่อการติดเชื้อ หรือลดความรุนแรงของการติดเชื้อ
มีสขุ ภาพดี และสามารถเลีย้ งได้เป็นระยะเวลานาน ท�ำให้ลดปริมาณการใช้ยาหรือสารเคมีทใี่ ช้ในการรักษา
โรคจุดขาวน�ำ้ เค็ม เช่น ฟอร์มาลีน (formalin) คอปเปอร์ซลั เฟต (copper sulphate) ควินนิ (quinine)
หรือคลอโรควิน (chloroquine) เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
อาหารเสริมกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของปลาการ์ตูนให้มีความต้านทานต่อโรคจุดขาวน�้ำเค็ม  โดยการใช้
อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของปรสิต C. irritans ระยะธีรอนต์ (theront) ที่ได้จากการเลี้ยงและท�ำให้
ตายก่อนน�ำมาตรึงเซลล์เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบชนิดหนึ่งของอาหารปลา  เมื่อปลาการ์ตูนกินอาหารนี้
จะท�ำให้ปลามีระดับของแอนติบอดีในซีรั่มเพิ่มขึ้น และจะมีความต้านทานต่อเชื้อปรสิต C. Irritans มี
ความต้านทานต่อการติดเชื้อ หรือลดความรุนแรงของการติดเชื้อ มีสุขภาพดี และสามารถเลี้ยงได้เป็น
ระยะเวลานาน ท�ำให้ลดปริมาณการใช้ยาหรือสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคจุดขาวน�้ำเค็ม เช่น ฟอร์มาลีน
(formalin) คอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulphate) ควินิน (quinine) หรือคลอโรควิน (chloroquine)
เป็นต้น
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การใช้สารเสริมอาหารโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึงเซลล์
ยีสต์ทะเล Pichia sp. เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลากะพงขาว
นักวิจัย
ดร. จันทร์จรัส  วัฒนะโชติ   และคณะ
สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503001890  ยื่นค�ำขอวันที่ 30 ตุลาคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การตรึงเซลล์ คือ การจ�ำกัดขอบเขตของจุลินทรีย์ให้อยู่ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยจุลินทรีย์ไม่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ และเซลล์จุลินทรีย์ไม่สูญเสียคุณสมบัติการท�ำงาน และยังสามารถน�ำเซลล์กลับมาใช้ใหม่ได้
อย่างต่อเนื่อง สภาพของเซลล์ที่ถูกตรึงนั้นอาจจะก�ำลังเจริญ ก�ำลังพักตัวหรือตายก็ได้ การใช้เทคนิค
การตรึงสารไว้ภายในเม็ดแคปซูลในอาหารสัตว์น�้ำ  ถูกน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเพื่อตรึงสารที่
ส�ำคัญไว้ภายในแคปซูลและไม่ให้สารเหล่านั้นรั่วไหลออกมาจากเม็ดอาหารและละลายในน�้ำก่อนเวลาที่
ต้องการ และเพื่อให้สารอาหารคงสภาพเมื่ออยู่ในน�ำ้ ในระยะเวลานานขึ้น ซึ่งขนาดและชนิดของอาหาร
ส�ำเร็จรูปทีผ่ ลิตได้แตกต่างกันไปขึน้ กับเทคนิคการผลิต การใช้เทคนิคการตรึงสารในการป้องกันและรักษา
โรคสัตว์น�้ำ  ได้ถูกน�ำมาใช้ในการพัฒนาวัคซีนโดยวิธีการให้กินเพื่อลดการใช้สารเคมีในการรักษาโรค
ซึง่ เทคนิคการให้ปลากินยาเพือ่ เป็นการป้องกันโรคนัน้ เป็นเทคนิคทีด่ ใี นการเพาะเลีย้ ง แต่การให้ปลากินยา
หรือวัคซีนที่ผสมลงในอาหารโดยตรงอาจท�ำให้ประสิทธิภาพของยาที่ให้ลดลงได้ เนื่องมาจากยาสลายตัว
เมื่ออยู่ในน�้ำหรือถูกท�ำให้เสียสภาพเมื่ออยู่ในระบบทางเดินอาหารก่อนเวลาอันควร ซึ่งปลาอาจไม่ได้รับ
ยาครบตามปริมาณที่ต้องการ ดังนั้นเทคนิคการตรึงตัวยาหรือวัคซีน ที่ถูกห่อหุ้มตัวไว้ภายในเม็ดแคปซูล
(อาหาร) สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
สรุปเทคโนโลยี
การใช้สารเสริมอาหารที่มีเซลล์ตรึงยีสต์เป็นองค์ประกอบเพื่อกระตุ้นระดับแอนติบอดีในซีรั่มปลากะพง
ขาวนั้นต้องท�ำการตรึงเซลล์ยีสต์ประมาณ 50000 เซลล์ในแคลเซียมอัลจิเนต ที่มีโซเดียมอัลจิเนตเข้มข้น
ร้อยละ 1.2 ปริมาตร 100 มล. ใช้แคลเซียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 1.5 เพือ่ ให้ได้เม็ดเจลแคลเซียมอัลจิเนต
น�ำเม็ดเจลที่ตรึงเซลล์ยีสต์ท�ำให้แห้งและบดเป็นผงผสมในอาหารส�ำหรับเลี้ยงปลากะพง โดยในสูตร
อาหารประกอบด้วยเซลล์ตรึงยีสต์ในแคลเซียมอัลจิเนต 15 กรัมแห้งต่ออาหารปลากะพงขาว 1 กิโลกรัม    
คิดเป็นโปรตีนประมาณร้อยละ 50 ไขมันร้อยละ 12 คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน�้ำร้อยละ 15 และมี
ความชื้นประมาณร้อยละ 6 การให้อาหารกับปลากะพงขาวใช้อาหาร 0.6 กรัมต่อน�ำ้ หนักปลา 1 กรัม
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทุกวัน ปลาจะได้รับเซลล์ยีสต์ประมาณ 3,000 เซลล์ต่อน�้ำหนักปลา 1 กรัม เมื่อให้
อาหารเป็นเวลา 14 วัน แล้ววัดระดับแอนติบอดีในซีรั่มปลากะพงขาว  พบว่าอาหารที่มีเซลล์ยีสต์สามารถ
กระตุ้นให้มีการเพิ่มขึ้นของระดับแอนติบอดีในซีรั่มปลากะพงขาวเป็น 1.5 เท่าของชุดควบคุม
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จุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของปลากะพงขาวให้มีระดับ
แอนติบอดีสงู ขึน้ ด้วยคุณสมบัตทิ ดี่ ขี องยีสต์ทะเล Pichia sp. ด้านคุณค่าอาหารและองค์ประกอบกรดไขมัน ที่
มีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลากะพง จึงน�าเซลล์ยีสต์ดังกล่าวมาผ่านกระบวนการตรึงเซลล์
ด้วยแคลเซียมอัลจิเนตเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบชนิดหนึ่งของอาหารปลา โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้
เซลล์ตรึงเพือ่ ให้สารอาหารคงสภาพเมือ่ อยูใ่ นน�า้ หรือในระบบทางเดินอาหารของปลาในระยะเวลานานขึน้
และให้เซลล์คอ่ ยๆถูกปล่อยออกมาเพือ่ กระตุน้ การสร้างแอนติบอดี เมือ่ ปลากะพงกินอาหารนีจ้ ะท�าให้ปลา
มีระดับของแอนติบอดีในซีรมั่ เพิม่ ขึน้ และมีความต้านทานต่อการติดเชือ้ หรือลดความรุนแรงของการติดเชือ้
มีสขุ ภาพดี สามารถเลีย้ งได้เป็นระยะเวลานาน หรือใช้เสริมเมือ่ ปลามีความเครียด ท�าให้ลดปริมาณการใช้
ยาหรือสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรค เช่น ฟอร์มาลีน (formalin) คอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulphate)
ควินิน (quinine) หรือคลอโรควิน (chloroquine) เป็นต้น
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กรรมวิธีการแปลงเพศปลาหางนกยูง
(Poecilia reticulata) ให้เป็นเพศผู้ทั้งหมด
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรัตน์  ประทุมชาติ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 0801005476  ยื่นค�ำขอวันที่ 24 ตุลาคม 2551
เรื่อง กรรมวิธีการแปลงเพศปลาหางนกยูง (Poecillia reticulata) ให้เป็นเพศผู้ทั้งหมด
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปลาหางนกยูง (P. reticulata) เป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากผู้เพาะเลี้ยงทั้งใน
และต่างประเทศ เนื่องจากเป็นปลาที่มีครีบขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม เลี้ยงง่าย ทนต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม และสามารถแพร่พันธุ์ได้ง่าย จึงท�ำให้ธุรกิจการซื้อขายปลาชนิดนี้เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม และสามารถแพร่พันธุ์ได้ง่าย จึงท�ำให้ธุรกิจการซื้อขายปลาชนิดนี้สามารถท�ำรายได้ให้แก่
ผู้เพาะเลี้ยง และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปลาสวยงามเป็นอย่างดี ในธรรมชาติปลาหางนกยูงมีความ
แตกต่างกันระหว่างเพศผู้กับเพศเมีย โดยสังเกตจากลักษณะภายนอกได้ชัดเจน เพศผู้มีรูปร่างเพรียวยาว
บริเวณล�ำตัว หาง และครีบส่วนต่างๆ มีสีสันลวดลายสวยงาม ส่วนเพศเมียมีรูปร่างอ้วนป้อม โดยเฉพาะ
ส่วนท้องจะขยายใหญ่กว่าเพศผู้มาก สีสันไม่สวยงามเมื่อเปรียบเทียบกับปลาเพศผู้
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีในการแปลงเพศปลาหางนกยูง (P. reticulata) โดยการให้อาหาร
ผสมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน อันเดคาโนเอท (Testosterone undecanoate) ที่ระดับความเข้มข้นและ
ระยะเวลาเหมาะสมกับลูกปลาหางนกยูง เพื่อให้เปลี่ยนเป็นเพศผู้ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตปลาหาง
นกยูงเพศผู้ให้ได้ 100 เปร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และสีสันไม่ต่างจากปลา
เพศผู้ปกติ แต่จะมีการเจริญพันธุ์เทียบเท่าหรือดีกว่าปลาเพศผู้ที่ไม่ได้รับฮอร์โมน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นกรรมวิธใี นการแปลงเพศปลาหางนกยูง (P. reticulata) โดยการให้อาหารผสมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
อันเดคาโนเอท (Testosterone undecanoate) ที่ระดับความเข้มข้นและระยะเวลาเหมาะสมกับลูกปลา
หางนกยูง เพื่อให้เปลี่ยนเป็นเพศผู้ทั้งหมด โดยมีอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด และสีสันไม่ต่างจาก
ปลาเพศผู้ปกติ แต่จะมีการเจริญพันธุ์เทียบเท่าหรือดีกว่าปลาเพศผู้ที่ไม่ได้รับฮอร์โมน
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ปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี  แก้วภิรมย์  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร
เลขที่ค�ำขอ 0901001167  ยื่นค�ำขอวันที่ 17 มีนาคม 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยมรการน�ำเข้าป๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มี
บทบาทต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิต เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้สูงขึ้น โดยไม่ค�ำนึงถึงการสูญเสียธาตุอาหารจากปุ๋ย
เคมีที่ใส่ การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาการเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารในทะเลท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์ยูโทรฟีเคชั่น (eutrophication) รวมทั้งยังส่งผลให้น�้ำใต้ดินปนเปื้อนไนเตรท ซึ่งสร้าง
ความเสีย่ งต่อสุขภาพของประชาชน และยังท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตและราคาสินค้าเกษตรสูงขึน้ ความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกลดลง
สรุปเทคโนโลยี
การพัฒนาปุ๋ยเคมีชนิดการปลดปล่อยที่ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักของพืช (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม) น�ำมาสังเคราะห์ให้เป็น ไฮโดรเจล (hydrogel) มีลกั ษณะเป็นเจลสีขาวขุน่ เมือ่ ปุย๋ ได้รบั น�ำ้
และความชื้นจากดินไฮโดรเจลจะมีการดูดซับน�ำ้ เกิดการบวมตัวและกักเก็บน�้ำไว้ในปริมาณสูง จากนั้นน�ำ้
ที่เก็บไว้จะไปละลายธาตุอาหารออกมาอย่างช้าๆ ธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยจะถูกใช้โดยพืชทั้งหมด ส่งผลให้
พืชใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
กรรมวิธกี ารผลิตปุย๋ เคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้โดยเตรียมจากไคโตซาน หรือ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
หรืออัตราส่วนผสมระหว่างไคโตซานกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์โดยใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมวาง
จะได้ปุ๋ยชนิดที่อยู่ในรูปของพอลิเมอร์ไฮโดรเจลและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับน�้ำในดิน
ลดการสูญเสียน�ำ 
้ และปลดปล่อยปุย๋ และน�ำ้ อย่างช้าๆ ส่งผลให้ได้ใช้ประโยชน์จากป๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เครื่องหั่นเนื้อทุเรียนแบบแท่ง
นักวิจัย
อาจารย์ชาญชัย  พลตรี  
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร  เลขที่ค�ำขอ 1401006672  ยื่นค�ำขอวันที่ 29 ตุลาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กระบวนการแปรรูปทุเรียนมีความจ�ำเป็นต่อกลุม่ เกษตรกร โดยเฉพาะการแปรรูปทุเรียนทอดกรอบแบบแท่ง
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแนวคิดใหม่ของกลุ่มเกษตรกรในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง
ทุเรียนแบบแท่งก�ำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในกระบวนการแปรรูปทุเรียนแบบ
แท่งของกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะขั้นตอนการหั่นเนื้อทุเรียนให้เป็นแท่งนั้นยังใช้วิธีการหั่นด้วยมือ คือใช้
มีดกับเขียง เป็นอุปกรณ์ในการหั่น ส่งผลให้ขั้นตอนนี้มีความล่าช้า อีกทั้งเครื่องหั่นผลไม้ให้มีรูปทรงแท่ง
ในท้องตลาด ได้แก่ เครื่องหั่นมันฝรั่งแท่ง ไม่สามารถน�ำมาหั่นเนื้อทุเรียนให้เป็นแท่งตามที่ต้องการได้
จากการน�ำเนื้อทุเรียนมาทดสอบหั่น เนื่องจากคุณสมบัติของเนื้อทุเรียน และองค์ประกอบของเครื่องไม่
เหมาะสม  ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องหั่นเนื้อทุเรียนแท่งขึ้น  เพื่อให้สามารถหั่นเนื้อทุเรียน
แบบแท่งได้ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด และเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการแปรรูปทุเรียนทอดกรอบแบบแท่ง
สรุปเทคโนโลยี
ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในกระบวนการผลิตทุเรียน
ทอดกรอบแบบแท่ง กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนแปรรูปทอดกรอบ เป็นการตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนแปรรูปทอดกรอบ ซึ่งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปแบบแท่งอย่างต่อเนื่อง
จุดเด่นเทคโนโลยี
เครือ่ งหัน่ เนือ้ ทุเรียนแบบแท่งตามการประดิษฐ์นี้ เป็นการสร้างเครือ่ งเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมืออุปกรณ์ในการหัน่
เนื้อทุเรียนให้เป็นแท่งได้ตามเกณฑ์ ลักษณะการท�ำงานของเครื่องโดยสรุป คือ ชิ้นงานที่ป้อนเข้าเครื่อง
แต่ละครั้ง จะถูกตัดเป็นแท่งโดยการเคลื่อนที่ชิ้นงานเข้าหาใบมีดตัดแนวตั้ง และใบมีดตัดในแนวนอน
ที่ยึดติดอยู่กับที่ ตามล�ำดับ ชิ้นงานจะถูกตัดออกมามีรูปร่างเป็นแท่งๆ ขนานหน้าตัดเท่าๆ กัน จ�ำนวน
มากน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาตรเนื้อทุเรียนที่ป้อนเข้าแต่ละครั้ง เครื่องสามารถท�ำงานต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติ
ด้วยระบบควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า (Electropneumatic Control System) มีระบบการควบคุมการ
ท�ำงานที่ง่าย ถอดประกอบใบมีดตัดได้ง่าย โครงสร้างของเครื่องมีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
และมีอัตราการหั่นที่สูง
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เครื่องอบแห้งวัสดุการเกษตรด้วยคลื่นไมโครเวฟ
นักวิจัย
นายไพรวัลย์  เกิดทองมี  
สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8004 ยื่นค�ำขอวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง เครื่องอบแห้งลูกเดือยด้วยคลื่นไมโครเวฟ
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 6562 ยื่นค�ำขอวันที่ 7 กันยายน 2553 เรื่อง เครื่องให้ความร้อนเมลามีนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8445 ยื่นค�ำขอวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553  
เรื่อง เครื่องให้ความร้อนวัสดุผสมยางด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลิตผลทางการเกษตรในปัจจุบนั มีหลากหลายชนิด บางชนิดใช้ในการบริโภคสด บางชนิดสามารถเก็บไว้บริโภคได้
อย่างไรก็ตามผลิตผลที่เป็นของสดหากไม่มีการเก็บรักษาโดยวิธีที่เหมาะสมจะเกิดความเสียหายจากการ
เน่าเปื่อย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อท�ำให้มูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรมีค่า
สูงขึ้นและสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น
ผลผลิตการเกษตรเป็นผลิตผลทางการเกษตร ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายหลายหลายอย่าง หลายชนิดด้วยกัน เช่น
เป็นยาขับปัสสาวะ เป็นยาสมุนไพรต้านมะเร็ง เป็นยาสมุนไพรรักษาหูดเรือ้ รัง เนือ้ งอก เป็นยาแก้ปวด ลดความดัน
เป็นต้น จากที่กล่าวมาแล้วประโยชน์ของผลผลิตการเกษตรมีมากมายหลายอย่างด้วยกัน การบริโภคผลผลิต
การเกษตรส่วนมากจะท�ำเป็นขนมหวาน การแปรรูป ผลผลิตการเกษตรมักจะท�ำแห้งแล้วน�ำมาเก็บหรือบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อจ�ำหน่าย
ผลผลิตการเกษตรส่วนใหญ่สามารถเก็บรักษาโดยน�ำไปตากแดดให้แห้งใช้เวลา 1-2 วัน การตากแดดทางผู้ผลิต
ไม่สามารถควบคุมประมาณแสงแดดให้สม�ำ่ เสมอได้ทำ� ให้การควบคุมความชืน้ ใน ผลผลิตการเกษตรท�ำได้ไม่ดนี กั
นอกจากนัน้ ผูผ้ ลิตบางรายน�ำผลผลิตการเกษตรไปอบกับลมร้อนความร้อนทีผ่ ลผลิตการเกษตรได้รบั จากลมร้อนจะมี
ความแตกต่างกัน ระหว่างภายในกับภายนอก ความร้อนภายนอกทีส่ งู กว่าภายในท�ำให้ผวิ ของผลผลิตการเกษตร
เสียสภาพแข็งทั้งที่ภายใน ยังมีความชื้นสูง  ไม่สามารถเร่งขบวนการอบแห้งได้ เพราะ ผิวด้านนอกอาจถูกท�ำลาย
ลักษณะของการให้ความร้อนกับผลผลิตการเกษตร  จะต้องมีความสม�่ำเสมอและทั่วถึงทั้ง ของด้วยเหตุนี้การ
ให้ความร้อนแบบธรรมดาจากขดลวดความร้อนหรือลมร้อน ไม่สามารถทีจ่ ะท�ำได้ เนือ่ งจากการให้ความร้อนแบบ
การขดลวดความร้อนจะต้องใช้ตวั กลางในการพาความร้อน ความร้อนจะถูกส่งผ่านตัวกลางไปยังผลผลิตการเกษตร
จะต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่เข้าไปภายผลผลิตการเกษตร ท�ำให้เกิดความแต่ต่างของอุณหภูมิจากภายในและ
ภายนอก เมื่ออุณหภูมิภายในและภายนอกต่างกัน หากภายนอกได้มีอุณหภูมิสูงเกินไป โครงสร้างของผลผลิต
การเกษตรบริเวณนัน่ จะถูกท�ำลาย และเมือ่ โครงสร้างภายนอกเสียสภาพ ความชืน้ ทีอ่ ยูภ่ ายในจะไม่สามารถแทรกตัว
ผ่านโครงสร้างที่เสียสภาพภายนอกได้ จึงจะท�ำให้ผลผลิตการเกษตร ไม่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้
หากผลผลิตการเกษตรมีขนาดใหญ่มากขึ้นอุณหภูมิจาการให้ความร้อน ทางผู้ประกอบการหลายรายจึงเลือกใช้
เทคโนโลยีแบบใหม่คอื การให้ความร้อนด้วยคลืน่ ไมโครเวฟ แต่ยงั ประสบปัญหาอยูค่ อื เครือ่ งทีม่ จี ำ� หน่ายในท้องตลาด
มีขนาดเล็กท�ำได้ปริมาณน้อย อีกทัง้ วัตถุประสงค์ของการผลิตเครือ่ งตามท้องตลาดไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ การอบแห้ง
แต่เป็นการออกแบบเพื่อท�ำให้อาหารได้รับพลังงานคลื่นไมโครเวฟสูงสุด ท�ำให้อาหารร้อนมากที่สุด จึงน�ำมาใช้
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ในการอบผลผลิตการเกษตรไม่ได้ ส่วนระบบการควบคุมก�ำลังไมโครเวฟที่ใช้อยู่ตามท้องตลาดเป็นการควบคุม
แบบเปิด - ปิดวงจร การจะควบคุมก�ำลังทีไ่ ด้จงึ ท�ำได้ไม่ละเอียด อีกทัง้ การควบคุมก�ำลังไมโครเวฟแบบเปิด - ปิดวงจร
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเครื่องก�ำเนิดคลื่นไมโครเวฟนั้นจะท�ำให้การควบคุมก�ำลังของไมโครเวฟไม่สม�่ำเสมอ
นอกจากนี้แล้วเครื่องไมโครเวฟที่ใช้กันตามท้องตลาดไม่ได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานในการอบ
แต่ละครั้งสามารถตั้งเวลาได้ไม่เกิน 30 นาที
ดังนั้นเพื่อให้พัฒนาการให้ความร้อนส�ำหรับการอบแห้งกับผลผลิตการเกษตร ให้รวดเร็ว ประหยัดพลังงานและ
ลดการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ผู้วิจัยจึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องอบแห้งผลผลิตการเกษตร ด้วยคลื่น
ไมโครเวฟขึ้นมา เพราะคลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานที่สามารถส่งเข้าไปให้ความร้อนกับ
ผลผลิตการเกษตรได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการให้ความร้อนในรูปแบบอื่นเนื่องจากสามารถส่งก�ำลัง
ไมโครเวฟจากแหล่งก�ำเนิดไปให้ความร้อนกับผลผลิตการเกษตรโดยไม่มีการสูญเสียพลังงาน ในการส่ง พลังงาน
จากคลืน่ ไมโครเวฟทีส่ ง่ เข้าไปให้ความร้อนจะกระตุน้ ให้โมเลกุลของของน�ำ้ ทีอ่ ยูภ่ ายในโครงสร้างโมเลกุลมีพลังงาน
จลน์สงู ขึน้ มีการเคลือ่ นทีช่ นกันเกิดเป็นความร้อนจากภายในเม็ดผลผลิตการเกษตรท�ำให้ผลผลิตการเกษตรร้อน
อย่างสม�ำ่ เสมอจนแห้งและเมื่อน�ำไปทอดแล้วจะขึ้นฟู สามารถน�ำไปแปรรูปต่อไปได้
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตเครื่องอบแห้งผลผลิตการเกษตรส�ำหรับการแปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ซึ่งมีเทคนิคที่แตกต่างจากการให้ความร้อนผลผลิตการเกษตรแบบดั้งเดิมคือใช้เครื่องที่มีลวดความร้อนหรือใช้
ลมร้อน หรือใช้การตากแดด แต่เนื่องจากการใช้แสงแดดมีความไม่สม�ำ่ เสมอ ท�ำให้ควบคุมคุณภาพและระยะ
เวลาในการท�ำแห้งไม่ได้ และเนื่องจากไมโครเวฟที่มีจ�ำหน่ายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมา
เพื่อการอบแห้งแต่เป็นการท�ำให้อาหารร้อนมากที่สุดจึงน�ำมาใช้กับผลผลิตการเกษตรไม่ได้อีกทั้งยังมีขนาดเล็ก
ไม่สามารถใช้งานเป็นเวลานานได้ ตลอดจนระบบควบคุมก�ำลังยังท�ำได้ไม่ละเอียดไม่เหมาะกับการอบแห้งผลผลิต
การเกษตร ในการประดิษฐ์นผี้ ปู้ ระดิษฐ์จงึ ออกแบบเครือ่ งมือโดยใช้คลืน่ ไมโครเวฟเป็นตัวให้ความร้อนแก่ผลผลิต
การเกษตร โดยออกแบบห้องอบแห้งให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการอบแห้งผลผลิตการเกษตรขึ้นมาโดย
คาดว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะสามารถช่วยในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถขยายขนาด
การผลิตสู่เชิงอุตสาหกรรมได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถให้ความร้อนวัสดุได้สม�ำ่ เสมอ และใช้เวลาที่รวดเร็ว ประหยัดพลังงาน ก�ำลังไฟฟ้า
วัสดุที่ผ่านการอบยังคงคุณสมบัติเดิม (Selective  Heating) ไม่ถูกท�ำลายจากความร้อนสูงเกินไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณไพรวัลย์ เกิดทองมี
หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ : 0 7567 3248-51
โทรสาร   : 0 7567 3247
มือถือ
: 0 8369 20245
e-mail : toyou2545@hotmail.con
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เครื่องเจาะผิวผลไม้
นักวิจัย 		
นนทวัจน์  เจนภูมิศาสตร์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 1201006032  ยื่นค�ำขอวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง เครื่องเจาะผิวผลไม้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในการผลิตผลไม้แช่อิ่มจะต้องใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ เช่น มะเขือเทศ มะขามป้อม พุทรา องุ่น หรือ
ตะลิงปลิง เป็นต้น ใส่ลงไปในน�ำ้ เชื่อม เพื่อต้องการให้น�้ำเชื่อมซึมเข้าไปในเนื้อผลไม้ แต่ผลไม้ดังกล่าวมี
เปลือกที่เป็นผิวมัน น�ำ้ เชื่อมจึงซึมเข้าสู่เนื้อผลไม้ได้ยาก การแก้ปัญหาโดยวิธีการดั้งเดิมคือ การเจาะผิว
ผลไม้โดยการใช้ส้อมจิ้มลงบนผิวผลไม้ทีละผลโดยตรง ต่อมาได้มีการดัดแปลงโดยการใช้ตะเข้จีน
ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นไม้ขนาดประมาณ 12 x 30 เซนติเมตร โดยมีลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
0.1 เซนติเมตร วางเรียงตัวห่างกันประมาณ 0.5 เซนติเมตร ด้วยการตอกเส้นลวดดังกล่าวลงไปในเนือ้ ไม้
ให้สูงพ้นพื้นผิวแผ่นไม้ประมาณ 0.5 เซนติเมตร โดยกระจายเส้นลวดดังกล่าวให้ทั่วแผ่นไม้ การเจาะผิว
ผลไม้ท�ำโดยการน�ำผลไม้วางบนลวดแล้วใช้มือกดแล้วกลิ้งให้ลวดเจาะทะลุรอบผลไม้ การใช้เครื่องมือ
ทั้ง 2 แบบนี้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและได้ผลผลิตน้อย ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน จากปัญหา
ดังกล่าวนี้ ท�ำให้เกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องเจาะผิวผลไม้ เพื่อช่วยในการท�ำงาน ลดความเสี่ยงต่อ
อาการบาดเจ็บ ลดระยะเวลาในการท�ำงาน และไม่ต้องพึ่งพาความช�ำนาญส่วนบุคคลในการเจาะผิวผลไม้
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นเี้ ป็นการประดิษฐ์ทเี่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งเจาะผิวผลไม้ ซึง่ มีลกั ษณะทีป่ ระกอบด้วย ชุดเจาะน�ำ
เป็นทรงกระบอกมีลวดยืน่ ออกมาจากผิว หมุนรอบแกนได้โดยการขับเคลือ่ นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ท�ำหน้าที่
เจาะผิววัตถุจากทางเข้าไปสูท่ างออก โดยมีชดุ เจาะตามประกอบด้วยแผ่นโค้งทีม่ ลี วดยืน่ ออกมาจากส่วนโค้ง
ซึ่งแผ่นโค้งหมุนรอบแกนด้วยแรงดึงของสปริงและมีจุดพักที่เพลา ท�ำหน้าที่เจาะและดันวัตถุเข้าชุดเจาะ
น�ำจากทางเข้าไปสู่ทางออก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การพัฒนาเครื่องเจาะผิวผลไม้ที่สามารถท�ำงานได้รวดเร็ว ไม่ต้องอาศัยความช�ำนาญเฉพาะบุคคล ลด
อันตรายและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้เครื่องมือ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในการปรับปรุงคุณสมบัติ
ความสามารถในการอุ้มน�ำ้ ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้ำ
นักวิจัย 		
ศ.ดร. สุทธวัฒน์  เบญจกุล และคณะ
สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการยื่นขอรับความคุ้มครอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นำ�้ โดยเฉพาะกุง้ เป็นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนือ่ งจาก
สามารถน�ำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท และยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ของประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออก โดยทั่วไปกระบวนการผลิตกุ้งต้มแช่เยือกแข็ง กุ้งจะ
ผ่านกระบวนการแปรรูปหลายขั้นตอน เช่น การต้มและการแช่แข็ง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ท�ำให้เกิด
การสูญเสียความสามารถในการอุม้ น�ำ ้ อันเนือ่ งมาจากการสูญเสียสภาพของโปรตีน (protein denaturation)
ส่งผลให้นำ�้ หนักภายหลังจากการต้ม (cooking yield) ลดน้อยลง และการสูญเสียน�ำ้ เพิม่ สูงขึน้ (cooking
loss) เพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าวจึงน�ำสารเติมแต่งในกลุม่ ฟอสเฟต มาใช้เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของกุง้ ในระหว่าง
แปรรูปและการเก็บรักษา   แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและแคนาดาได้ก�ำหนด
ระดับสารตกค้างในกลุ่มฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์อาหาร (ไม่เกินร้อยละ 0.5 ในรูป P2O5 และในรูปของ
Sodium Phosphate Dibasic) อีกทั้งการใช้ฟอสเฟตในปริมาณที่มากเกินจะท�ำให้เนื้อสัมผัสมีลักษณะ
คล้ายเมือก และมีรสชาติฝาดท�ำให้ไม่เป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค จึงได้มกี ารน�ำสารทดแทนมาใช้แทนฟอสเฟต
หรือทีร่ จู้ กั ในนามของสารทีไ่ ม่ใช่ฟอสเฟต (Non-phosphate) ซึง่ ได้แก่ สารประกอบในกลุม่ ไบคาร์บอเนต
เพราะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับฟอสเฟต (Chantarasuwanet al., 2011) จากงานวิจัยพบว่ามีการใช้
โซเดียมไบคาร์บอเนต (Na2CO3) ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 2.5 โดยน�้ำหนัก/ปริมาตรจะเพิ่มความ
สามารถในการอุ้มน�้ำของกุ้งที่ผ่านการต้มและไม่มีผลกระทบต่อคุณลักษณะด้านประสาทสัมผัสของกุ้ง
(Chantarasuwanet al., 2011) แต่อย่างไรก็ตาม การประชุม EU Standing committee เมื่อ วันที่
17 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ได้ประกาศห้ามใช้สารในกลุ่มดังกล่าวเนื่องจากเมื่อกระบวนการผลิตเสร็จ
สิ้นแล้ว จะมีสารไบคาร์บอเนตตกค้างในผลิตภัณฑ์
ดังนั้นจึงมีความจ� ำเป็นอย่างยิ่ ง ในการศึ ก ษาวิ จัย และค้ นคว้ า หาสารทดแทนสารกลุ ่ ม ฟอสเฟตและ
ไบคาร์บอเนตเพื่อใช้เพิ่มความสามารถในการอุ้มน�้ำของเนื้อกุ้งสุก อีกทั้งสารทดแทนที่พัฒนาขึ้นนี้ไม่มี
การตกค้างของไบคาร์บอเนตจึงและช่วยลดประเด็นการกีดกันทางการค้า ท�ำให้สามารถแข่งขันในตลาด
โลกได้
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สรุปเทคโนโลยี
สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในการปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถในการอุ้มน�้าและน�้าหนัก
ของเนื้อกุ้ง สุกตามการประดิษฐ์นี้ มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมคลอไรด์
กรดอะมิโนกลูตามิก หรือ อนุพันธ์ของกรดกลูตามิก โดยมีน�้าเป็นตัวท�าละลาย เมื่อผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
จะได้สารละลายใส ไม่มีสี
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. เป็นสารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการเพิม่ ความสามารถในการอุม้ น�า้ ให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกุง้ ท�าให้ลกั ษณะ
ของผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
2. เป็นสารทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาเรือ่ งการกีดกันทางการค้า ให้กบั อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเล
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
หน่วยงาน : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 9321, 0 90970 7099
โทรสาร
: 0 7428 9339
e-mail
: sitanon.a@psu.ac.th
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การใช้ฟองก๊าซเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษา
ของผลิตผลสด
นักวิจัย
ดร. ณัฐชัย  พงษ์ประเสริฐ, รศ. ดร.วาริช  ศรีละออง
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9006  ยื่นค�ำขอวันที่ 30 ตุลาคม 2556
เรื่อง ระบบการสร้างฟองก๊าซ 1-เมทิวไซโคลโพรเพน ขนาดไมโครเมตร
และ/หรือนาโนเมตรเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เอทิลีนเป็นฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในรูปก๊าซแต่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชสามารถสร้าง
เอทิลีนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผลไม้ใกล้สุก ดังนั้นถ้ายับยั้งเอทิลีนได้จะสามรถชะลอการสุกของ
ผักและผลไม้ได้ ปัจจุบันการยับยั้งการท�ำงานของ    เอทิลีนสามารถท�ำได้หลายวิธี แต่วิธีที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่นิยมที่สุด คือการใช้สารเคมีในการยับยั้งการท�ำงานของเอทิลีน ซึ่งสาร 1-เมทิวไซโคลโพรเพน
หรือ 1-เอ็มซีพี (1-methylcyclopropene, 1-MCP) เป็นสารเคมีที่เป็นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สรุปเทคโนโลยี
ระบบการสร้างฟองก๊าซขนาดเล็กเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษา การวางจ�ำหน่ายของ
ผลิตผลสด โดยการท�ำให้กา๊ ซ 1-เอ็มซีพี มาอยูใ่ นรูปของฟองก๊าซ 1-เอ็มซีพี ทีม่ ขี นาดเล็กระดับไมโครเมตร
และ/หรือนาโนเมตร กระจายตัวอยู่และ/หรือละลายอยู่ในตัวกลางที่เป็นน�ำ 
้ และน�ำผลิตผลสดมาท�ำการ
จุ่มหรือฉีดพ่นด้วยน�้ำที่มีฟองก๊าซ 1-เอ็มซีพี กระจายและละลายอยู่ โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น แทนวิธีการ
ดั้งเดิมที่ใช้วิธีการรม
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ระบบการสร้างฟองก๊าซขนาดเล็กมากเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาสามารถใช้งานง่าย
ใช้เวลาสั้น และใช้ได้ผลไม้หลากหลายชนิด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร. กัลยาณี มีทรัพย์, คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
หน่วยงาน : ส�ำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์   : 0 2470 9663, 02 470 9626  
: 0 2872 9083
โทรสาร
: kanlayanee.mee@gmail.com,
e-mail
pichet.tha@kmutt.ac.th
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สวิตช์สัมผัสจากหมึกน�ำไฟฟ้า
นักวิจัย
อดิสร  เตือนตรานนท์
อัศวพงษ์  ทรัพย์พัฒน์
ชาคริต  ศรีประจวบวงษ์
ณัฐพล  วัฒนวิสุทธิ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการยื่นขอรับความคุัมครอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กราฟีน (graphene) เป็นวัสดุใหม่ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษหลายประการ เช่น แข็งแกร่ง น�ำไฟฟ้าและความร้อน
ได้ดีที่สุดในโลก ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่น โปร่งแสง และยังสามารถป้องกันการผ่านของก๊าซต่างๆ
ได้อย่างดี จนนักวิจัยผู้ค้นพบกราฟีนได้รับรางวัลโนเบลในปี 2010 ต่อมาทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ภายใต้ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้ประยุกต์และสังเคราะห์กราฟีนผสมลงในหมึกน�ำไฟฟ้าส�ำหรับการพิมพ์อปุ กรณ์ตา่ งๆ
ส�ำเร็จได้ระดับหนึง่ หมึกทีไ่ ด้เป็นหมึกส�ำหรับใช้กบั เครือ่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ต ส�ำหรับพิมพ์ลายไฟฟ้าตามต้องการ
ลงบนกระดาษพิเศษหรือพลาสติก
สรุปเทคโนโลยี
สวิตช์แบบสัมผัสถูกพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยความสามารถและคุณสมบัตขิ องวัสดุในยุคปัจจุบนั ท�ำให้มี
การออกแบบสวิตช์แบบสัมผัสในรูปแบบทีม่ คี วามแปลกใหม่และยังสามารถผลิตได้ในราคาทีถ่ กู ลงอย่างมาก
การน�ำหมึกน�ำไฟฟ้ามาใช้งานทดแทนโลหะในส่วนที่เป็นส่วนสัมผัสอยู่เดิมนั้นช่วยให้มีการพัฒนาสวิตช์
สัมผัสในรูปแบบที่หลากหลายการใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งด้วยคุณสมบัติเด่นของหมึกน�ำไฟฟ้านั้นท�ำให้
วัสดุทใี่ ช้งานสามารถโค้งงอได้ตามต้องการ นัน่ จึงเป็นเหตุผลส�ำคัญประการหนึง่ ในการพัฒนารูปแบบสวิตช์
สัมผัสด้วยหมึกน�ำไฟฟ้านี้ขึ้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นการออกแบบและประยุกต์ใช้งานสวิตช์แบบสัมผัสด้วยเทคโนโลยี หมึกน�ำไฟฟ้า
มีราคาที่ถูกและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สนใจสอบถามข้อมูล
คุณศศิน เชาวนกุล
หน่วยงาน : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1324
โทรสาร
: 0 2564 7003
e-mail
: sasin.chaowanakul@tmc.nstda.or.th
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ชุดทดสอบอย่างง่ายส�ำหรับการตรวจวัดไอออนนิกเกิล
(Test Kit for Nickel(II) Determination)
นักวิจัย
ดร. ศุภมาส  ด่านวิทยากุล
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1403001634  ยื่นค�ำขอวันที่ 4 ธันวาคม 2557
เรื่อง ชุดทดสอบอย่างง่ายส�ำหรับการตรวจวัดไอออนนิกเกิล
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
นิกเกิลในน�้ำจะอยู่ในรูปไอออน (Ni(II)) เมื่อนิกเกิลถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ ทางผิวหนัง
และจากทางเดินอาหาร การสัมผัสนิกเกิลทางการหายใจจะท�ำให้เป็นไข้ ไอ เจ็บหน้าอก หายใจล�ำบาก
ปวดศีรษะ อาจเกิดภาวะปอดอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งอาจท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะการหายใจล้มเหลว
การสัมผัสนิกเกิลที่ผิวหนัง อาจท�ำให้เกิดภาวะผิวหนังอักเสบเป็นผื่นสัมผัส หรือเป็นผื่นแพ้ในส่วนอื่นๆ
ของร่างกาย ผู้ป่วยที่แพ้จะเกิดผื่นได้แม้สัมผัสนิกเกิลเพียงเล็กน้อย ผู้ที่ดื่มน�้ำที่มีการปนเปื้อนนิกเกิล
อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง และท้องเสีย มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในโพรงจมูก และ
ที่ปอดเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนงานที่รับสัมผัสนิกเกิล
โดยทัว่ ไปการตรวจหาไอออนของนิกเกิลจะใช้เครือ่ งมือในห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ ามารถทดสอบได้อย่างถูกต้อง
และแม่นย�ำ  แต่มีข้อจ�ำกัด เช่น เครื่องมือมีราคาแพงค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานสูง ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ในการทดสอบและไม่สามารถใช้ในภาคสนามได้ดังนั้นห้องปฏิบัติการวัสดุส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจาก
สารอันตรายหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบ
อย่างง่ายส�ำหรับการตรวจหาไอออนของนิกเกิล (test kit for nickel ion determination) ทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่
เหมาะกับการตรวจวัดน�ำ้ ทีเ่ ป็นน�ำ้ เสียหลังบ�ำบัดก่อนปล่อยทิง้ ซึง่ ได้ยนื่ ค�ำขอรับอนุสทิ ธิบตั รเมือ่ เมือ่ วันที่
4 ธันวาคม 2557
สรุปเทคโนโลยี
ชุดทดสอบอย่างง่ายส�ำหรับการตรวจหาไอออนของนิกเกิล (test kit for nickel ion determination)
ต้นทุนต�ำ ่ ทดสอบได้งา่ ยใช้สำ� หรับทดสอบไอออนนิกเกิลในน�ำ ้ เหมาะกับน�ำ้ ทีม่ คี วามเข้มข้นของไอออนนิกเกิล
ในช่วง 0.5-5 มิลลิกรัมต่อลิตร วิธกี ารทดสอบท�ำโดยเติมสารทีท่ ำ� ให้เกิดปฏิกริ ยิ าการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
กับไอออนนิกเกิล และเกิดเป็นอนุภาคของแข็งของสารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าวที่มีสีชมพูแดง จากนั้น
กรองอนุภาคดังกล่าวผ่านชุดกรอง สีทปี่ รากฏบนกระดาษกรองเมือ่ น�ำมาเทียบแผนภูมสิ จี ะใช้บอกความเข้มข้น
ของไอออนนิกเกิลได้
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
สะดวก และรวดเร็วภายใน 5-10 นาที
เหมาะกับการตรวจน�้าเสียที่บ�าบัดแล้วก่อนปล่อยทิ้ง
ช่วงการท�างาน 0.25-2 มิลลิกรัมต่อลิตร
ราคา <30 บาท/การทดสอบ
สถานภาพเบื้องต้น
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ชลาลัย ซัตตั้น
หน่วยงาน : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1617
โทรสาร
: 0 2564 7003
e-mail
: chalalai@nstda.or.th
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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ชุดทดสอบส�ำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม

เฮกซะวาเลนต์โครเมียมพีพีบีเรนจ์เทสต์คิต (Hexavalent chromium test kit: ppb range)
ควิกเฮกซะวาเลนต์โครเมียมเทสต์คิต (Quick hexavalent chromium test kit)

นักวิจัย
ดร. ศุภมาส  ด่านวิทยากุล
ดร. อารี  ธนบุญสมบัติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธบัตร เลขที่ 8455  ยื่นค�ำขอวันที  ่ 6 กันยายน 2555
เรื่อง ชุดทดสอบส�ำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนซ์โครเมียม
(เฮกซะวาเลนต์โครเมียมพีพบี เี รนจ์เทสต์คติ )
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000166  ยื่นค�ำขอวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง ชุดทดสอบส�ำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนซ์โครเมียม (ควิกเฮกซะวาเลนต์โครเมียมเทสต์คิต)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
       เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Cr(VI)) เป็นสารอันตรายที่จัดอยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็ง เมื่อได้รับสาร Cr(VI)
เป็นเวลานานจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอด โครงสร้างดีเอ็นเอถูกท�ำลายได้งา่ ยมากขึน้ Cr(VI) เมือ่ เข้าสูร่ า่ งกาย
จะเปลี่ยนเป็นไตรวาเลนซ์โครเมียม Cr(III) จะไปจับกับโปรตีนในร่างกาย ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน   ผู้ที่ได้
รับสาร Cr(VI) จะท�ำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ผิวหนัง เป็นโรคหืดหอบ โรคระบบทางเดินหายใจ ท�ำให้
ปอด ตับ ไต ล�ำไส้ถูกท�ำลาย มีอาการบวมน�้ำ เจ็บแถวกระบังลมหรือลิ้นปี่ได้
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โดยทั่วไปการตรวจหาเฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบได้
อย่างถูกต้องและแม่นย�ำ  แต่มีข้อจ�ำกัด เช่น เครื่องมือมีราคาแพงค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานสูง ต้องใช้ผู้
เชี่ยวชาญในการทดสอบและไม่สามารถใช้ในภาคสนามได้ดังนั้นห้องปฏิบัติการวัสดุส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่
ปราศจากสารอันตรายหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจึงได้พัฒนาชุด
ทดสอบอย่างง่ายส�ำหรับการตรวจหาเฮกซะวาเลนต์โครเมียม (test kit for hexavalent chromium
determination) ที่มีต้นทุนต�่ำโดยชุดทดสอบที่ตรวจวัดได้ในช่วงพีพีบี หรือ part per billion เหมาะ
กับการตรวจวัดน�ำ้ ที่เป็นน�้ำดื่ม ได้รับอนุสิทธิบัตรเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2556 ส่วนอีกแบบเป็นการตรวจวัด
แบบเร็ว หรือควิกเฮกซะวาเลนต์โครเมียมเทสต์คิต วัดได้ในช่วงพีพีเอ็ม หรือ part per million ที่เหมาะ
กับการตรวจวัดในน�ำ้ เสีย ที่ยื่นค�ำขอรับความคุ้มครองแบบอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปเทคโนโลยี
ชุดทดสอบอย่างง่ายส�ำหรับการตรวจหาเฮกซะวาเลนต์โครเมียม (test kit for hexavalent chromium
determination) ต้นทุนต�ำ 
่ ทดสอบได้งา่ ยใช้สำ� หรับทดสอบเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในน�ำ 
้ แบ่งออกเป็น
2 แบบ
		 เฮกซะวาเลนต์โครเมียมพีพีบีเรนจ์เทสต์คิต (Hexavalent chromium test kit: ppb range)
ใช้ทดสอบเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในน�ำ้ ชนิดใช้ครัง้ เดียว เหมาะกับน�ำ้ ทีม่ กี ารปนเปือ้ นในระดับต�ำ่ ๆ
ที่มีความเข้มข้นในช่วง 10-100 ไมโครกรัมต่อลิตร วิธีการทดสอบท�ำโดยจุ่มแผ่นทดสอบลงในน�้ำ 
ภายในเวลาที่ก�ำหนดหากน�้ำมีการปนเปื้อนด้วยเฮกซะวาเลนต์โครเมียมสีของสารละลายจะ
เปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วงหลังจากนั้นเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นกับแผนภูมิสีเพื่อหาปริมาณของ
เฮกซะวาเลนต์โครเมียมที่ปนเปื้อน
		 ควิกเฮกซะวาเลนต์โครเมียมเทสต์คิต
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
(โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์)

ใช้ทดสอบเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในน�้า เหมาะกับน�้าที่มีการปนเปื้อนในระดับต�่า ที่มีความเข้มข้นในช่วง
0.25-2 มิลลิกรัมต่อลิตร วิธกี ารทดสอบท�าโดยละลายสารส�าหรับทดสอบและสารนีจ้ ะใช้ได้กบั การทดสอบ
เฮกซะวาเลนต์โครเมียมได้ถึง 10 ครั้ง (ภายใน 1 เดือน) ทดสอบโดยการหยดสารทดสอบลงในน�้า
ที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว สีของน�้าที่มีเฮกซะวาเลนต์โครเมียมปนเปื้อนจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูม่วงอมแดง
ภายใน 1 นาที หลังจากนัน้ เปรียบเทียบสีทเี่ กิดขึน้ กับแผนภูมสิ เี พือ่ หาปริมาณของเฮกซะวาเลนต์โครเมียม
ที่ปนเปื้อน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เฮกซะวาเลนตโครเมียมพีพีบีเรนจเทสตคิต
ง่าย สะดวก และรวดเร็วภายใน 15-30 นาที
<9 บาทต่อการทดสอบ
ทดสอบได 1 ตัวอย่างต่อชุด
เหมาะกับนํ้าสะอาด เช่น นํ้าดื่ม
10-100 ไมโครกรัมต่อลิตร

ควิกเฮกซะวาเลนตโครเมียมเทสตคิต
ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากภายใน 1 นาที
<7 บาทต่อการทดสอบ
ทดสอบได 10 ตัวอย่างต่อชุด (ภายใน 1 เดือน)
เหมาะกับการตรวจนํ้าเสียที่บําบัดแลวก่อนปล่อยทิ้ง
0.25-2 มิลลิกรัมต่อลิตร

สถานภาพเบื้องต้น
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
โดยจะท�าการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ

สนใจสอบถามข้อมูล
ชลาลัย ซัตตั้น
หน่วยงาน : งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�านักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1617
โทรสาร
: 0 2564 7003
e-mail
: chalalai@nstda.or.th
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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ข้าวตอกหอม มณฑารพ
นักวิจัย
ศ. ดร. สนอง  เอกสิทธิ์
นางสาวลลิตา คนหาญ  นิสิตปริญญาโท
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นขอรับความคุ้มครอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เกษตรกรไทยมีศกั ยภาพในการผลิตข้าวเพือ่ ส่งออกล�ำดับต้นๆของโลก จากข้อมูลการส่งออกในปี พ.ศ. 2557
ของสมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทย ประเทศไทยส่งออกข้าวสูงถึง 7.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ แต่ในขณะเดียวกัน ยังมีการแข่งขันจากประเทศเพือ่ นบ้าน ท�ำให้เกิดการตัดราคาข้าว ส่งผลให้เกิด
ความผันผวนของราคาข้าว ในขณะทีค่ วามต้องการบริโภคข้าวของประชากรโลกยังคงทีห่ รือเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
ส่งผลให้เกิดปัญหาข้าวล้นตลาด ข้าวที่ขายไม่ออกกลายเป็นข้าวเก่าค้างสต็อก ซึ่งข้าวเหล่านี้กลายเป็น
ข้าวด้อยคุณภาพและเกิดความเสียหายจากการเก็บสต็อก นอกจากปัญหาเรือ่ งความผันผวนของราคาแล้ว
เกษตรกรมักประสบปัญหาอืน่ ๆ ในการผลิตข้าว เช่น ความชืน้ สูงในข้าวหลังการเก็บเกีย่ ว ข้าวถูกแมลง
ท�ำลายระหว่างการเก็บรักษา เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นถึงปัญหาของผลกระทบข้างต้นต่อเกษตรกร และมีแนวคิดว่า การแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็น
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์มูลค่าสูงที่มีบทประยุกต์หลากหลายโดยไม่จ�ำเป็นต้องน�ำไปรับประทาน
เพียงอย่างเดียว จึงน่าจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน การแปรรูปข้าวเปลือก
ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงนี้ยังเป็นการเพิ่มความต้องการการบริโภคข้าวของกลุ่มประชากรที่ไม่ได้บริโภค
ข้าวเป็นอาหารหลัก ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์จากข้าวอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
สรุปเทคโนโลยี
มณฑารพท�ำจากข้าวตอกทีม่ โี ครงสร้างเป็นรูพรุนต่อเนือ่ งขนาด 80-100 ไมโครเมตร น�ำมากักเก็บน�ำ้ มัน
หอมระเหย เพือ่ ปลดปล่อยกลิน่ อย่างช้าๆ ส่งกลิน่ หอมยาวนานกว่า 30 วัน สามารถน�ำไปใช้ในห้องนอน
ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องท�ำงาน ห้องน�ำ 
้ ห้องท�ำงาน ตู้เสื้อผ้า กระเป๋า รถยนต์ เป็นต้น  ผลิตภัณฑ์
มณฑารพที่ผลิตขึ้นมามีสองรูปแบบ ได้แก่ แบบซองและแบบตลับ
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ให้กลิ่นหอมยาวนาน
เป็นนวัตกรรมสีเขียว ปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง
กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ผลิตจากข้าวเหนียวราคาถูก จึงใช้ต้นทุนต�่ำ 
ช่วยอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง และสร้างรายได้ให้แก่ชาวนาโดยตรง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ  

A

B

C
D

E

A
C
D
E

และ B ภาพถ่ายข้าวเปลือก
ภาพข้าวตอก
ภาพข้าวตอกที่ผ่านการบดให้มีขนาดเล็กลง
โครงสร้างรูพรุนระดับไมโคร (micropores)
ของข้าวตอกบันทึกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

สนใจสอบถามข้อมูล
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (คุณสิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล, คุณธัชชัย หงส์ยั่งยืน)
หน่วยงาน : สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0 2218 4195-97
โทรสาร   : 0 2218 4181
e-mail
: cuipi@chula.ac.th
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ชุดทดสอบคุณภาพน�้ำ
นักวิจัย
รศ. ดร. นิคม  ชัยศิริ
รศ. สพ.ญ. ดร. มีนา  สาริกะภูติ
ผศ. สพ.ญ. ดร. ศิรกานต์  ฐิตวัฒน์
อ.น. สพ. ดร. ประพฤติดี  ปิยะวิริยะกุล
ผศ. สพ.ญ. ดร. กรรณาภรณ์  สุริยผล
ผศ. น.สพ. ดร. ทนง  อัศวกาญจน์
ผศ. สพ.ญ. ศริยา  อัศวกาญจน์
นส. สุจินต์  ศิริสวัสดิ์
หน่วยชีวเคมี  คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่  3825  ยื่นค�ำขอวันที่ 23 เมษายน 2550 เรื่อง ชุดทดสอบแอมโมเนียม
อนุสิทธิบัตร เลขที่  4476  ยื่นค�ำขอวันที่ 14 มกราคม 2551 เรื่อง ชุดทดสอบความเป็นกรดด่าง
อนุสิทธิบัตร เลขที่  4477  ยื่นค�ำขอวันที่ 14 มกราคม 2551 เรื่อง ชุดทดสอบความเป็นด่าง
อนุสิทธิบัตร เลขที่  4695  ยื่นค�ำขอวันที่ 14 มกราคม 2551 เรื่อง ชุดทดสอบไนไตรต์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในปี 2541 เกิดการระบาดครั้งใหญ่ของโรคดวงขาวในกุ้งเลี้ยง สาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการระบาดคือ
กุ้งอ่อนแอเนื่องจากน�้ำที่เลี้ยงมีคุณภาพไม่เหมาะสม คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึงได้มอบหมายให้หน่วยชีวเคมีผลิตชุดตรวจคุณภาพน�้ำที่ดี ราคาไม่แพง และใช้งานง่ายกว่าที่มีอยู่ใน
ท้องตลาด   
หน่วยชีวเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (Veterinary Biochemistry Unit, VBC) จึงได้ตงั้ โครงการ
ตรวจวัดคุณภาพน�้ำขึ้นตั้งแต่ปี 2542 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การผลิตชุดทดสอบคุณภาพน�ำ้
ที่เที่ยงตรง ใช้ง่ายและประหยัด เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น�้ำสามารถตรวจวัดคุณภาพของน�้ำ
ได้งา่ ยๆ และทุกๆวัน ซึง่ จะท�ำให้ผเู้ ลีย้ งประเมินสภาพการเลีย้ งของตนและเตรียมการแก้ไขก่อนเกิดปัญหา
ทั้งยังคงต้นทุนการผลิตเอาไว้
ปัจจุบัน หน่วยชีวเคมีได้ผลิตชุดตรวจคุณภาพน�ำ้ ให้กับเกษตรกรทั้งสิ้น 14 รายการ ได้แก่ pH, GH, pH
และ GH ส�ำหรับปลาสวยงาม, ความเป็นด่าง, ความกระด้าง, ออกซิเจนทีล่ ะลายน�ำ้ , แอมโมเนีย, คลอรีน,
แคลเซียม, แมกนีเซียม, ซัลไฟด์, ไนไตรต์ และ ฟอสเฟต
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สรุปเทคโนโลยี
ชุดทดสอบคุณภาพน�้า ที่เที่ยงตรง ใช้ง่าย และ ประหยัด
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้งานง่าย
ค�านวนง่าย
ใช้ได้ทั้งน�้าจืดและน�้าเค็ม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ. สพ.ญ. ดร. ศิรกานต์ ฐิตวัฒน์
หน่วยงาน : หน่วยชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
โทรศัพท์ : 0 2218 9546
โทรสาร
: 0 2251 8937
e-mail
: sirakarnt@hotmail.com
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Current Shunt ความแม่นสูงเพื่อการสอบเทียบก�ำลังไฟฟ้า
			
นักวิจัย 		
พ.อ.อ. วรพล  พระภักดี   ดร. ธัญญา คชวัฒน์
สังกัดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นขอรับความคุ้มครอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
Current Shunt เป็นหนึ่งในเครื่องมือส�ำคัญส�ำหรับสอบเทียบก�ำลังไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบมุมเฟสระหว่าง
แรงดันกับกระแส เนื่องจากมุมเฟสส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าก�ำลังไฟฟ้า แต่ Current Shunt ที่มี
จ�ำหน่ายมักเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับสอบเทียบปริมาณทางไฟฟ้าทีใ่ ช้สำ� หรับย่านความถีต่ งั้ แต่ DC ถึง 100 kHz
มากเกินความต้องการส�ำหรับสอบเทียบก�ำลังไฟฟ้า (DC ถึง 400 Hz) อีกทั้งยังมีราคาค่อนข้างสูง
สรุปเทคโนโลยี
ห้องปฎิบัติการก�ำลังไฟฟ้า ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้พัฒนา Current
Shunt เพื่อสอบเทียบก�ำลังไฟฟ้าโดยเฉพาะ เน้นคุณสมบัติด้านมุมเฟสที่มีความแม่นสูง (0.01 ± 0.01) °C
I2D I1I AH”H22#’1  0.5 A, 1 A, 5 A และ 20 A ความถี่ DC ถึง 400 Hz มีคา่ Short-term Stability
per hour < 100 ppm และมีราคาไม่สูง นอกจากนั้นแล้ว Current Shunt นี้ยังสามารถใช้เป็น
มาตรฐานมุมเฟสและมาตรฐานตัวต้านทานกระแสตรงส�ำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบก�ำลังไฟฟ้า
ทุติยภูมิภายนอกรวมถึงการประยุกต์ใช้งานด้านการวัดปริมาณไฟฟ้าอื่นๆ ได้อีกด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ออกแบบส�ำหรับงานสอบเทียบก�ำลังไฟฟ้าโดยเฉพาะ
ความแม่นของมุมเฟสที่ความถี่ DC ถึง 400 Hz สูง  (0.01 ± 0.01)°
Short-term Stability per hour < 100 ppm
เลือกได้ 4 ย่านการวัด (20-5-1-0.5 A) แต่สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้
มีหลายราคาขึ้นกับย่านการวัด (0.5 A » 10,000 บาท, 20 A » 60,000 บาท)
พร้อมรับใบรับรองการสอบเทียบจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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Phase meter
(res 0.001 ํ)

STD.Power Source
(Channell)
Acc. 0.0032 ํ

Current
shunt

STD.power Source
(channelV)
Connect to
Vref. of phase meter

Voltage output of
Shunt to
Vvar. of phase meter

สนใจสอบถามข้อมูล
พ.อ.อ. วรพล พระภักดี และ ดร. ธัญญา คชวัฒน์
หน่วยงาน : ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2577 5100 ต่อ 2110
โทรสาร
: 0 2577 2859
e-mail
: voraphol@nimt.or.th,
tanya@nimt.or.th,
ps@nimt.or.th
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วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์			
		
นักวิจัย 		
นางสาวรติรัตน์  สินวีรุทัย        
สังกัดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นขอรับความคุ้มครอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เครื่องมือตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอุปกรณ์หนึ่งในการควบคุมและตรวจติดตามปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาทิ อุตสาหกรรม
พลังงาน-ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น รวมถึงการตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังและ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน-ไดออกไซด์ ออกสู่บรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน
สรุปเทคโนโลยี
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ก๊าซ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ท�ำการ
ศึกษาวิจยั วัสดุอา้ งอิงส�ำหรับตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol
เพื่อสนับสนุนงานด้านการวัดภายในประเทศ ให้มีคุณภาพและน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ จากผลของ
การศึกษาวิจัยดังกล่าว ท�ำให้ความสามารถทางการวัดค่าก๊าซอ้างอิงรับรองเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในไนโตรเจนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้รับการเผยแพร่จากนานาชาติ
ในเว็บไซต์ของ International Bureau of Weights and Measures (BIPM) ช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol
± 1.0% relative
นอกจากนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติยังให้บริการสอบเทียบ Carbon Dioxide Gas Analyzer ในช่วง
1 ถึง 15 cmol/mol ± As specification และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ Carbon Dioxide in
Nitrogen ช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol mol/mol ± 1.0% relative รวมทั้งผลิตและจ�ำหน่ายสารอ้างอิง
มาตรฐานเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol ± 1.0%
relative
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ลดการน�ำเข้าวัสดุอ้างอิงจากต่างประเทศ
ลดต้นทุนการประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม
มีการผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อใช้ภายในประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สนใจสอบถามข้อมูล
ดร. บรรฑูรย์ ละอองศรี นางสาวรติรัตน์ สินวีรุทัย
หน่วยงาน : ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2577 5100 ต่อ 4126
โทรสาร
: 0 2577 2859
e-mail
: bunthoon@nimt.or.th,
ratirat@nimt.or.th,
ps@nimt.or.th
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การทวนสอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
แบบไฟเบอร์ออพติก: กรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมแก้ว
นักวิจัย 		
ดร. ธาดา  แก้วประเสริฐ  ดร. นฤดม  นวลขาว  ดร. อ้อยใจ  อ่องหร่าย
สังกัดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นขอรับความคุ้มครอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมแก้วเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง (High- intensive energy industry) เพราะต้อง
ใช้พลังงานในการหลอมแก้วและท�ำอุณหภูมิขึ้นไปถึง 1,600 องศาเซลเซียส ดังนั้น การวัดและควบคุม
อุณหภูมิที่ถูกต้องในสายการผลิตจึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ในกรณีตัวอย่าง เตาหลอมตัวหนึ่งใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกมากกว่า 10 ตัว
ในการวัดและควบคุมอุณหภูมิน�้ำแก้วในรางล�ำเลียงก่อนน�ำไปขึ้นรูป ปัญหาคือ เครื่องมือดังกล่าวไม่
สามารถน�ำมาสอบเทียบเต็มรูปแบบยังห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้  เนื่องจากเตาหลอมต้องท�ำงานตลอด
เวลา และตัวอ่านค่าที่ใช้ในการสอบเทียบต้องเป็นตัวเดียวกับที่ใช้งานในห้องควบคุม วิธีสอบเทียบที่เป็น
ไปได้คือ การสอบเทียบแบบ On-site โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิอ้างอิง และเตาสอบเทียบแบบพกพา
แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการผลิต อุณหภูมิน�้ำแก้วอาจสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียส ในขณะที่
เตาสอบเทียบแบบพกพาที่มีในปัจจุบัน สามารถท�ำอุณหภูมิได้สูงสุดอยู่ที่ 1,200 องศาเซลเซียส เท่านั้น  
ดังนั้นวิธีที่สะดวกและประหยัดต้นทุนที่สุด คือ การทวนสอบแบบ In-situ โดยใช้น�้ำแก้วหลอมเหลวใน
รางล�ำเลียงเป็นแหล่งก�ำเนิดอุณหภูมินั่นเอง
สรุปเทคโนโลยี
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิได้ออกแบบวิธีการสอบเทียบแบบ In-situ ส�ำหรับเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟ
เบอร์ออพติกขึ้น โดยใช้ Optical pyrometer ทีผ่านการสอบเทียบแล้วเป็นเครื่องมือมาตรฐาน ในการ
ทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติก ณ จุดที่ใช้งาน และที่อุณหภูมิใช้งานโดยตรง วิธีที่
ออกแบบขึ้นช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทวนสอบเครื่องมือวัดดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว โดยไม่ต้อง
หยุดการผลิตหรือถอดเครื่องมือออกมา นอกจากนี้ ยังสามารถน�ำผลการทวนสอบที่ได้ไปปรับปรุงเกณฑ์
การยอมรับของเครื่องมือวัดดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของโรงงานได้ในอนาคต
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ประหยัดเวลา และต้นทุนในการประกันคุณภาพของผู้ประกอบการ
สามารถน�ำไปปรับปรุงเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกได้ ในกรณีที่
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในอนาคต
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สนใจสอบถามข้อมูล
ดร. ธาดา แก้วประเสริฐ
หน่วยงาน : ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2577 5100 ต่อ 1320
โทรสาร
: 0 2577 2859
e-mail
: thada@nimt.or.th, ps@nimt.or.th
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เทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบ
ส�ำหรับนับจ�ำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน�้ำ		
คณะวิจัย
นางสุพรรณี  เทพอรุณรัตน์  นางสาวนพมาศ สะพู  นางสาวสุลาวดี  เขียวชม
   
สังกัดโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การตรวจนับจ� ำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน�้ ำมีความจ� ำเป็นเนื่องจากเป็นดัชนีชี้วัดสุขาภิบาลและ
คุณภาพของน�้ำแสดงถึงความเสี่ยงของน�้ำต่อความปลอดภัยในการบริโภคและประสิทธิภาพการผลิต  
ผลการทดสอบสามารถใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิต และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค แต่โดยทั่วไป
การตรวจนับจุลนิ ทรียท์ ปี่ นเปือ้ นมากับน�ำ้ มีขนั้ ตอนทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน ต้องอาศัยผูต้ รวจสอบทีม่ คี วามสามารถ
และความช�ำนาญด้านเทคนิคทางจุลชีววิทยา และต้องท�ำในห้องปฏิบัติการ ใช้อุปกรณ์มาก ไม่สะดวก
ในการปฏิบัติงานในภาคสนามหรือห้องปฏิบัติการขนาดเล็กที่มีเครื่องมือไม่พร้อม อีกทั้งต้องใช้อาหาร
เลี้ยงเชื้อซึ่งมีราคาแพงในปริมาณมาก หรือหากจะมีการน�ำชุดทดสอบแบบรวดเร็วมาใช้จะต้องลงทุนสูง
ั นาชุดทดสอบแบบกระดาษ
เนือ่ งจากชุดทดสอบเหล่านีม้ รี าคาแพงและต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ จึงได้พฒ
ส�ำหรับตรวจนับโคลิฟอร์มในน�้ำ  ที่ใช้ง่าย สะดวก และมีความถูกต้องแม่นย�ำในการตรวจเทียบเท่ากับ
การตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน สามารถน�ำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่มีห้องปฏิบัติการหรือ
ในงานภาคสนาม ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบ
สรุปเทคโนโลยี
เป็นการผลิตกระดาษทดสอบเคลือบด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความจ�ำเพาะกับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
และเชือ้ อี. โคไล ในน�ำ้ อุปโภคและบริโภค เหมาะส�ำหรับการทดสอบน�ำ้ ตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลติ ร สามารถ
อ่านผลได้เมื่อบ่มที่อุณหภูมิห้องในที่มืดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะแสดงผลเป็นโคโลนีแบคทีเรียโคลิฟอร์ม
เป็นจุดสีชมพูปนแดง และโคโลนีเชื้อ อี. โคไล ให้ผลเป็นจุดสีม่วงบนกระดาษ ใช้งานง่าย สะดวก
ให้ผลที่น่าเชื่อถือ สามารถน�ำไปประกอบเป็นชุดทดสอบภาคสนามได้
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นการผลิตกระดาษที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อจ�าเพาะกับชนิดของแบคทีเรีย สามารถผลิตได้โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ไม่สูงมาก ใช้ในการตรวจสอบจุลินทรีย์ในภาคสนาม โดยผู้ทดสอบไม่ต้องมีความรู้ความช�านาญด้าน
จุลชีววิทยา ไม่ต้องมใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีความแม่นย�าสูง
เทคโนโลยีนสี้ ามารถปรับไปใช้ทดสอบจุลนิ ทรียไ์ ด้หลายชนิด โดยการปรับเปลีย่ นชนิดของอาหารเลีย้ งเชือ้ ให้
หมาะสมกับชนิดของจุลินทรีย์ที่ต้องการทดสอบ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทฺธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน์
หน่วยงาน : โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2201 7197
โทรสาร
: 0 2201 7181
e-mail
: supannee@dss.go.th
Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559
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แจ้งความจ�ำนงขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ที่
NSTDA Call Center
โทรศัพท์ : 0 2564 8000
e-mail
: blc@nstda.or.th
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2345 1236-41
e-mail
: rdi.fti@gmail.com
งานนวัตกรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2018 6900
e-mail
: benjawan.bu@thaichamber.org
www.thailandtechshow.com
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