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1. สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ -- ผลงาน
I. สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ II. ชื่อเรื่อง
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จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่โดย
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000
โทรสาร 0 2564 7001
ผลิตและออกแบบโดย
งานออกแบบ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ
หัวข้อ
วัตถุประสงค์

รายละเอียด
• เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในภาคเอกชน
• เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในภาคเอกชน
• เพื่อเป็นแหล่งรวมผลงานวิจัยและพัฒนาที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยผลักดันการขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
• เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ำกัดของเทคโนโลยี เพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาผลงานวิจัยให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมากขึ้น
รูปแบบของโครงการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ภาคเอกชน
เพื่อให้เกิดการน�ำไปใช้ในการผลิต จ�ำหน่าย และ/หรือการประกอบธุรกิจ
แบบไม่สงวนสิทธิ (Non-exclusive)
ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ • รวบรวมจากหน่วยงานพันธมิตรมากมายทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐ
• ผลงานวิจัยที่น�ำเสนอมีอายุการเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นเวลา 2 ปี
• ผลงานวิจยั ใหม่เสนอเข้าร่วมโครงการได้ตลอด ผ่าน www.Thailandtechshow.com

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
หัวข้อ
คุณสมบัติของผู้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ
จ�ำนวนผู้รับอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ
รูปแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การยื่นความจ�ำนง

ระยะเวลาในการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ
เงื่อนไขการยุติ
การสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ

รายละเอียด
• เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นไทยอย่างน้อยร้อยละ 51
หรือบุคคลธรรมดา
• มีศักยภาพ ความพร้อม ความเข้าใจเทคโนโลยี และมีบุคลากรที่พร้อมรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาที่สนใจ
• 1 ผลงานวิจัยสามารถมีผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้มากกว่าหนึ่งราย
• ในผลงานวิจัยที่มีผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิจ�ำนวนมาก หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย
มีสิทธิในการพิจารณาจ�ำกัดจ�ำนวนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ตามความเหมาะสม
หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยจะด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้รับอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ ด้วยรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรม การสาธิต
การดูงาน เอกสาร คู่มือ เป็นต้น
• ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิยื่นความจ�ำนงได้ตลอดเวลาผ่าน
www.Thailandtechshow.com
• หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยเป็นผู้พิจารณา และประสานงานกับผู้สนใจ
รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยตรง
3-5 ปี นับจากวันลงนามในสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ หรือ แล้วแต่ตกลงเป็นรายโครงการ
• หากไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิภายในเวลา 2 ปี
นับจากวันลงนามในสัญญาฯ
• หากไม่มีการรายงานผลความคืบหน้ารายปีตามที่ตกลง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
หัวข้อ
รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ กลุ่มที่ 1
• ไม่ก�ำหนดราคา
เทคโนโลยี • ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเจรจาและตกลง รูปแบบ
ต่อรองราคา การช�ำระและอัตราค่าธรรมเนียม (ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี และ
ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ) กับหน่วยงานเจ้าของผลงนวิจัย
ได้โดยตรง
• ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จ�ำนวน 30,000 บาท ต่อ 1 ผลงานวิจัย
กลุ่มที่ 2
ช�ำระเมื่อลงนามในสัญญา
เทคโนโลยี
ราคาดียว • ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ อัตรา 2% ของยอดขายของผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากผลงานวิจัยนั้น โดยช�ำระปีละ 1 ครั้ง และสามารถน�ำ
• ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ (30,000 บาท) มาหักลดได้
• กรณีการต่ออายุสญ
ั ญาให้ใช้อตั ราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิคงเดิม
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการด�ำเนินกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ ค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ สารเคมี
ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง

สารบัญ
กลุ่มการแพทย์
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แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ ทนทาน ท�ำความสะอาดได้ (n-Breeze)
สวทช.
ชุดตรวจวัดปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินเพื่อติดตามเบาหวาน SugarAL GO-Sensor
สวทช.
วัสดุทดแทนกระดูกไฮดรอกซีอาปาไทต์สังเคราะห์ชนิดมีรูพรุน (M-Bone synthetic bone graft)
สวทช.
เส้นใยนาโนโฟโต้คะตะลิสจากอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีออกไซด์ของโลหะเป็นกาวอนินทรีย์ สวทช.
ยาน�ำ้ มันสมานแผลเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สวก.
อุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ
สวก.
ISSARA BOX
มจธ.
วิธีการผลิตอุปกรณ์อุดผนังหัวใจห้องบนที่สร้างจากลวดโลหะผสมจ�ำรูป
มจธ.
ขดลวดค�้ำยันชนิดลากลิ่มเลือดจากโลหะผสมจ�ำรูปส�ำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลัน
มจธ.
เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วงแบบอัตโนมัติ
มทส.
วัสดุทดสอบความช�ำนาญประเภทเลือดครบส่วน “คิวพร๊อมท์” (Q Prompt Proficiency Testing Material) มน.
หลอดเก็บเลือดเคลือบสารกันเลือดแข็งขนิดพิเศษ
มน.
(Blood Collecting Tube with New Anticoagulation Additive)
ชุดตรวจดีเอ็นเอของเชื้อก่อโรคที่แสดงผลรวดเร็วด้วยแถบสี
มศว.
การพัฒนาหุ่นจ�ำลองเพื่อฝึกการท�ำหัตถการใส่ท่อในช่องเยื่อหุ้มปอดจากยางธรรมชาติ
มศว.
Mobile Application ระบบจัดคิวรับยาในโรงพยาบาลด้วย QR Code
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ชุดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จุฬาฯ
อุปกรณ์ตรวจหมู่เลือด ABO แบบรายงานผลเป็นตัวอักษรบนกระดาษ
จุฬาฯ
ถุงรองรับเลือดในระยะคลอด
มข.
ยางยืดพลิกข้อมือ
มบ.
ยางยืดคล้องแขน
มบ.
สารสกัดจากดีบัวเพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
มบ.
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อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า (Fish X-Change)
สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารส�ำหรับพืชไร้ดิน
ชุดตรวจโรคกุ้งตายด่วน (EMS) ด้วยเทคนิค LAMP Nano gold
ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นย�ำ (blueAMP)
ENZboost สารเสริมในอาหารสัตว์
ซอฟต์แวร์วัดขนาดเม็ดอาหารสัตว์ (สายวัด) 	
นวัตกรรมเม็ดลูกดินส�ำหรับการบ�ำบัดขยะอินทรีย์หรือใช้เป็นวัสดุปลูก
ชุดทดสอบอิมมูโนวินิจฉัยส�ำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและความแม่นย�ำสูง
ส�ำหรับการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
พอลิเมอร์ดูดซึมน�้ำสูง
TILAVAC: วัคซีนป้องกันเชื้อ Tilapia Lake Virus ในปลานิลและปลานิลแดง
การจัดการการเลี้ยงปลานิลบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสแบบง่าย
กระบวนการแปรรูปผลไม้ครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด
เครื่องบ�ำบัดน�้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สูตรอาหารส�ำหรับปลาหนัง
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ชุดตรวจแบบแถบสีส�ำหรับตรวจเชื้ออหิวาตกโรค Vibrio cholerae VCO1 VCO139 และ VCG
ปุ๋ยไบโอกรีน (Bio Green Fetilizer)
ปุ๋ยนาโนซิลิคอน (Nano Silicon Fertilizer)
ปุ๋ยเจลบีดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร (Gel Beads Control Release Fertilizer)
ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม (Potassic Biofertilizer)
ปุ๋ยเม็ดดินเผาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปุ๋ยเม็ดดินเผาจากอุตสาหกรรมอาหาร
กระถางมวลเบาจากแกลบ
กระถางมวลเบาจากเถ้าชานอ้อย
แผ่นไฮโดรเจลส�ำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน
กรรมวิธีการย้อมผ้าสีม่วงจากว่านยาอูเนะ
สูตรผสมของวัสดุผสมจากมูลช้าง
กรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน
กรรมวิธีการเก็บรักษาน�้ำเชื้อของปลาด้วยวิธีการแช่แข็ง
สูตรอาหารส�ำหรับปลากินพืช
กล่องห่อป้องกันแมลงส�ำหรับมะม่วงน�้ำดอกไม้ส่งออก

มศว.
มสด.
มสด.
มสด.
มสด.
มสด.
มสด.
มสด.
มสด.
สทน.
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา
มบ.
มบ.
มมจ.
มอบ.

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

กลุ่มเครื่องมือ เครื่องจักร
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ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ (Dr. Pulse Pro)
มทร.ล้านนา/สวทช.
อิฐมวลเบาคอมโพสิทจากจึโอโพลิเมอร์และวัสดุมวลเบาจากเศษแก้ว
สวทช.
จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภาพกลิ่นในอากาศ
สวทช.
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์พริกต้นทุนต�่ำโดยการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
สวก.
อิฐประดับ
จุฬาฯ
ส่วนผสมมอร์ตาร์สำ� หรับฉาบจากเปลือกไข่ไก่
มก.
สูตรผสมโครงจักรยานที่ประกอบด้วยไหมผสมเรซิ่น
มข.
ไม้เทียมจากเศษขี้เลื่อยและเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์
มข.
พื้นรองเท้าแป้งมันส�ำปะหลังผสมยางพาราป้องกันเท้าเหม็น
มช.
ถ้วยพลาสติกจากแป้งมันส�ำปะหลัง
มช.
โรงงานต้นแบบก�ำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Pilot Plant)
มช.
สารเคลือบผิวเพื่อบ�ำบัดอากาศในอาคาร
มจธ.
Smart Building Materials for indoor air purification
มจธ.
สูตรผสมของแผ่นวัสดุผสมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
มทร.ล้านนา
เครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าแบบใบกวนแนวนอน
มทส.
เฮมพ์คอนกรีต (Hemp Concrete)
มทส.
เฮมพ์กรีต (Hempcrete)
มทส.
ตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอยส�ำหรับการผลิตไบโอดีเซล
มธ.
บล็อกซีเมนต์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรและอุตสาหกรรม
มมจ.
โดยใช้นำ�้ ยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม
วัสดุเลียนแบบเซรามิกจากส่วนผสมของดินผสมน�ำ้ ยางส�ำหรับการขึ้นรูปด้วยการกดปาด
มมจ.
บล็อกซีเมนต์ปอซโซลานน�ำแสงส�ำหรังานโครงสร้างและกรรมวิธีการผลิต
มมจ.
เตาอบไม้สักแบบผสมผสานระหว่างความร้อนร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์กับปั้มความร้อน
มรภ.อุตรดิตถ์
การอบแห้งข้าวแต๋นโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนแบบผสมผสาน
มรภ.อุตรดิตถ์
เครื่องยิงลูกเทนนิส
มวล.
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จึโอโพลิเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม
สวทช.
กระเบื้องปูพื้นจึโอโพลิเมอร์ลายหินจากเศษแก้ว
สวทช.
วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
สวทช.
เครื่องแยกเนื้อมะม่วงสุกขนาดเล็ก
สวทช.
เครื่องตัด-สับบด ต้นข้าวโพด แบบติดรถไถเดินตาม
สวทช.
ยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
อุปกรณ์ช่วยมัดถุงขยะ
จุฬาฯ
อุปกรณ์เสริมการหลับสบายส�ำหรับเดินทาง
จุฬาฯ
เครื่องอุ่นอากาศแบบเทอร์โมไซฟอนสองชั้นที่ใช้นำ�้ มันเก่าเป็นเชื้อเพลิง
มทร.อีสาน
อุปกรณ์ปลูกข้าวแบบมือหมุน
มทร.อีสาน
อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการต�ำ	
มบ.
กระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม
มมจ.
เครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต�ำ	
่
มวล.
ระบบการจัดการน�้ำบนทางเท้าในเขตชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน (Eco-Footpath)
มอบ.

กลุ่มเวชส�ำอาง เวชภัณฑ์
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แผ่นแปะส�ำหรับออกฤทธิ์ไล่ยุงจากนาโนอิมัลชั่นที่มีส่วนผสมของน�้ำมันยูคาลิปตัส
สวทช.
สูตรส�ำหรับเตรียมผลิตภัณฑ์ผงแป้งกันยุงจากแป้งข้าวเจ้าดัดแปรและน�้ำมันหอมระเหย
สวทช.
สูตรนาโนอิมัลชันจากน�้ำมันมะรุม
สวทช.
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นบ�ำรุงผิวผสมสารสกัดมะหาด
BEDO
ยาสมุนไพร ต�ำรับประสะไพล
BEDO
เขากวางอ่อนพลัส
BEDO
ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางเฟปไทต์จากถั่วมะแฮะ
วว.
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคลายเครียดจากสารสกัดเก็กฮวย Sirelax
วว.
ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางกระชับผิวจากสมุนไพรตังกุย
วว.
ผลิตภัณฑ์สำ� หรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ “PakinPas”
วว.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลจากข้าวไทย
สวก.
รวงข้าวเพี่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
สวก.
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว
สวก.
ผลิตภัณฑ์รักษาสิวรูปแบบเม็ดบีดและเจลบรรจุเม็ดบีดจากสารสกัดมังคุด
สวก.
การพัฒนาตังถั่งเช่าจากหนอนเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
สวก.
ผงขัดผิวสมุนไพรจากสารสกัดฟักข้าวและมะขาม
สวก.
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและน�ำ้ มันดักแด้ไหม
สวก.
มาสก์ไบโอเซลลูโลสจากน�ำ้ มะพร้าวเพือ่ ใช้ปอ้ งกันการเกิดสีผวิ เข้มผิดปกติหลังการรักษาผิวหน้าด้วยแสงเลเซอร์ สวก.
เจลทาผิวที่มีส่วนผสมของเซซามอล
มข.
ผลิตภัณฑ์ครีมบ�ำรุงผิวมือสมุนไพรไทย “ว่านสาวหลง”
มช.
ผลิตภัณฑ์ยาสระผมสมุนไพรไทย “ว่านสาวหลง”
มช.
ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสมุนไพรไทย “ว่านสาวหลง”
มช.
เจล สเปรย์เซรั่มส�ำหรับบ�ำรุงเส้นผมจากสารสกัดบัวผัน
มทร.ธัญบุรี
เม็ดสอดช่องคลอดจากสารสกัดกระเทียมและข่าเพื่อบรรเทาอาการติดเชื้อแคนดิดา
มทร.ธัญบุรี
แว๊กน�้ำมันอะโรม่าส�ำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย
มทร.ธัญบุรี
สารต้านอนุมูลอิสระจากปลีกล้วยหอมทอง
มธ.
สารต้านอนุมูลอิสระจากดอกหางนกยูงฝรั่งเพื่อเวชส�ำอาง
มธ.
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ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดอะโวคาโด
วัสดุปิดแผลที่ได้จากเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรียผสมสารชีวภาพ
สบู่เหลวที่มีส่วนประกอบสารสกัดทองพันชั่ง
แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากสารสกัดใบพญายอเพื่อรักษาแผลในช่องปาก
แผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดใบพญายอเพื่อรักษาอาการทางระบบผิวหนัง
ผลิตภัณฑ์เจลฟ้าทะลายโจรส�ำหรับท�ำความสะอาด
แกรนูลปูนแดงเคลือบมะแขว่น
เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง
สูตรผลิตภัณฑ์ครีมเนื้อพุดดิ้งคืนรูปที่มีส่วนผสมน�ำ้ มันจากธรรมชาติและสารสกัดชา
ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส�ำอางจากน�้ำมันเมล็ดชา
กรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์มแบคทีริโอซินรักษาสิว

กลุ่มสื่อการเรียน
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หุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กออทิสติก
ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรีโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของมวลติดสปริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
หุ่นทางการแพทย์ ส�ำหรับจ�ำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
แปรงลบกระดานดูดฝุ่น
ชุดอุปกรณ์โฮโลแกรม
ชุดทดลองระยะเลนส์

มมจ.
มอ.
มสด.
มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
มบ.
มพ.
มฟล.
มฟล.
มฟล.
มวล.
มจธ.
มทร.นครศรีธรรมราช
มทร.นครศรีธรรมราช
ม.อ.
จุฬาฯ
จุฬาฯ
จุฬาฯ
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กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม
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การผลิตโยเกิร์ตผงโดยเทคนิคอบแห้งแช่เยือกแข็ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผลไม้ในน�้ำเชื่อมบรรจุถุงรีทอร์ต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เครื่องดื่มชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม
วว.
ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส
วว.
ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อส�ำหรับผู้ออกก�ำลังกาย power plus
วว.
ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการไมเกรนจากสารสกัดเก๊กฮวย 4grain
วว.
ผลิตภัณฑ์เจลบีดสารสกัดเมล็ดมะขาม “IONTAM Encapsule” เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
วว.
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล“รัสซูล่า (RUSSULA)”
วว.
จากเห็ดพื้นเมืองอีสาน เสริมการท�ำงานระบบภูมิคุ้มกัน และลดภาวะเสี่ยงมะเร็ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคนจากเห็ด ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์
วว.
เครื่องดื่มเพปไทด์สกัดจากเห็ดลมที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง ต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
สกว.
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส�ำหรับทารกจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์
สวก.
การพัฒนาน�้ำนมข้าวเพื่อเอนแคปซูเลตเป็นผลิตภัณฑ์น�้ำนมข้าวผง
สวก.
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเสริมสุขภาพจากงาม้อน
สวก.
การพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปงาขี้ม่อนที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
สวก.
ผลิตภัณฑ์ลำ� ไยทอดกรอบอบแห้งด้วยเทคนิคการทอดสุญญากาศ
สวก.
กระบวนการผลิตน�้ำนมแพะพาสเจอร์ไรซ์
มก.
แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ หืนช้าและไขมันต�่ำ ด้วยการทอดแบบสุญญากาศ
มช.
Beesanc
มจธ.
ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ผักเชียงดาน�ำ้ ผึ้งน�้ำตาลน้อย
มทร.ล้านนา
(Low sugar Gymnema jelly gummy)
กรรมวิธีการผลิตของผสมล่วงหน้าส�ำหรับเป็นส่วนประกอบของอาหาร
มมจ.
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กระบวนการท�ำผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์
มรภ.อุตรดิตถ์
ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา
มอ.
ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร
มอ.
ผลิตภัณฑ์นำ�้ ซอสอาหารไทยส�ำเร็จรูปพร้อมปรุง
มสด.
Taiwan ‘N Roll
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เครื่องดื่มธัญชาติที่มี GABA สูง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การผลิตมะนาวผง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การผลิตทุเรียนสุกผง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผลิตภัณฑ์เนื้อเงาะแผ่นกรอบ
วว.
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
วว.
เครื่องดื่ม: ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง เสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
วว.
อาหารมื้อหลัก : ข้าวปลากะพงเปรี้ยวหวานซอสกระเจี๊ยบ (Sweet and Sour Snapper with Rosella Sauce)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
วว.
อาหารว่าง : ขนมกุยช่ายไส้ขิงเห็ดหอม (Steamed Garlic Chives cakes with Ginger and Mushroom)
การผลิตซอสฟักข้าว
วว.
ผลิตภัณฑ์ไก่กอและในรีทอร์ท เพาช์
สกว.
กล่องบรรจุอาหารทอด
จุฬาฯ
ชุดตรวจโรคอาหารเป็นพิษ
จุฬาฯ
กรรมวิธีการผลิตเห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูป      	
มบ.
สูตรและกรรมวิธีผลิตขนมปังจากแป้งข้าวหอมนิล         	
มบ.
ผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบเพื่อสุขภาพจากแป้งเมล็ดขนุน
มบ.
ไอศกรีมมะตูมโลว์ชูการ์
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แยมมะตูมพลัส
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขนมเปี๊ยะไส้ธัญพืชเสริมงาขี้ม้อน
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

เทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์ต้นทุนต�่ำและประหยัดพลังงาน (GASSET)
สวทช.
ระบบระบุต�ำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต�่ำ (อยู่ไหน 3 มิติ)
สวทช.
วิธีการแบ่งส่วนภาพของจุดรอยนูนบนเอกสารอักษรเบรลล์
มก.
เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง
มช.
เครื่องตรวจสุขภาพส่วนบุคคล (personal healthcare monitoring system)
มช.
เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบ IOT
มช.
ระบบการฝึกฝนและทดสอบความยืดหยุ่นการเรียนรู้ของสมองขั้นสูง
มธ.
กระดานอินเตอร์แอคทีฟแบบวีโมตที่เขียนด้วยปากกาอินฟราเรด
มมส.
การสื่อสารระหว่างคนและคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้งานในห้องผ่าตัดด้วยกล้อง 3 มิติ
มศว.
เครื่องระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มิเตอร์น�้ำแบบดิจิทัล
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ระบบแจ้งเตือนและการค้นหารถจักรยานยนต์แบบเวลาจริงเมื่อถูกโจรกรรม
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
เครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก
สวทช.
อุปกรณ์สื่อสารไร้สายแบบลอร่าเพื่อเทคโนโลยีไอโอทีสำ� หรับอุตสาหกรรม 4.0
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อุปกรณ์ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถยนต์เพื่อความปลอดภัย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อุปกรณ์บอกหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลส�ำหรับคนตาบอด
มน.
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กลุ่มการแพทย์
(21 ผลงาน)

แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ
ต้านแบคทีเรีย ทนทาน ท�ำความสะอาดได้
(n-Breeze)

ผลงานเด่น (NSTDA Investors’ Day)

นักวิจัยเจ้าของผลงาน

ดร.วรล อินทะสันตา และทีมวิจยั ห้องปฏิบตั กิ ารสืง่ ทอนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยและแผ่นกรองจากเส้นใยนาโนมัลติฟงั ก์ชนั โดยเส้นใยนาโนมัลติฟงั ก์ชนั นีเ้ ตรียมได้
จากกระบวนการขึ้นรูปด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง ท�ำให้เส้นใยที่ได้มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร วัสดุที่
ได้จากเส้นใยนาโนนี้จึงมีลักษณะที่เป็นรูพรุนขนาดเล็กจ�ำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อพื้นที่ผิวในการใช้งานของ
แผ่นกรองในฟังก์ชันต่างๆ

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

เส้นใยและแผ่นกรองจากเส้นใยนาโนมัลติฟงั ก์ชนั โดยมีสมบัตติ า้ นเชือ้ แบคทีเรีย สะท้อนน�ำ้ ป้องกันรังสียวู ี
ตลอดจนมีความแข็งแรง ความยืดหยุน่ และทนต่อแรงดึงขาด สามารถใช้ในการกรองละเอียดได้ทงั้ ในน�ำ้ และ
อากาศ อีกทั้งยังสามารถท�ำความสะอาดและทนต่อแสงแดดได้ ผลิตจากการขึ้นรูปเส้นใยนาโนด้วย
องค์ประกอบเฉพาะ ซึ่งต่างจากเส้นใยและแผ่นกรองเส้นใยนาโนทั่วไป

การประยุกต์ใช้งาน

แผ่นกรองจากเส้นใยนาโน สามารถประยุกต์ใช้กบั เครือ่ งฟอกอากาศหรือเครือ่ งปรับอากาศได้ในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งเครื่องกรองอากาศพกพา ตลอดจนระบบกรองอากาศในอาคาร หรือประยุกต์ใช้กับแผ่นกรอง
อนามัย เป็นต้น นอกจากสมบัติพิเศษที่มีคุณภาพเหนือแผ่นกรองอากาศทั่วไปแล้วนั้น (ต้านแบคทีเรีย)
จุดเด่นของแผ่นกรองยังสามารถทดแทนแผ่นกรองอากาศทีม่ ตี น้ ทุนการผลิตสูง และคงทนต่อการใช้งานอีกด้วย
(ทนต่อแรงดึงขาด/ต้านรังสียูวี/สะท้อนน�้ำ/ยืดหยุ่นสูง) อีกทั้งยังมีผลการทดสอบที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

- สถานพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ ที่มีบุคคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ
- แหล่งชุมชนหรือสถานที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค (รถโดยสาร/โรงเรียน/เรือนจ�ำ/ห้าง
สรรพสินค้า/ศูนย์อพยพ/อากาศยาน/สถานีขนส่งสาธารณะ/โรงงานอุตสาหกรรม)

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

- บริษัทผลิตแผ่นกรองหรือไส้กรองอากาศ (HEPA, ULPA)
- บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและประกอบ อุปกรณ์กรองอากาศ/ฟอกอากาศ/ปรับอากาศ
- บริษทั ผู้สนใจในการน�ำแผ่นกรองนาโนที่มีสมบัติกรองละเอียด เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อื่นๆ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

- ค�ำขอสิทธิบตั ร เลขที่ 1601003407 ชือ่ “แผ่นกรองเส้นใยนาโนมัลติฟงั ก์ชนั่ ส�ำหรับใข้ในการกรองละเอียดในน�ำ้
และอากาศทีส่ ามารถท�ำความสะอาดและทนต่อแสงแดด และกรรมวิธกี ารเตรียมแผ่นกรองเส้นใยนาโน”
- ค�ำขอรับอนุสทิ ธิบตั ร เลขที่ 1603001028 ชือ่ “สูตรสารละลายผสมส�ำหรับเป็นสารตัง้ ต้นในการผลิตเส้นใย
และกรรมวิธีการผลิตเส้นใยจากสูตรสารละลายดังกล่าว”
- อยู่ระหว่างยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในต่างประเทศ
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สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

มีต้นแบบพร้อมประกอบเข้ากับอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทดลองตลาด

ภาพรวมตลาด

ตลาดแผ่นกรองอากาศในเครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศก�ำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย
มากขึ้นในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ยังมีส่วนแบ่งของตลาดเครื่องกรองอากาศใน
รถยนต์ ตลอดจนในสถานพยาบาล อุตสาหกรรมผลิตยาและชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เนือ่ งจากปัญหามลพิษ
ทางอากาศทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรงและมีอนั ตรายต่อสุขภาพมากขึน้ คนรุน่ ใหม่หนั มาใส่ใจกับความสะอาด
และสุขอนามัยเพิ่มขึ้น หากบริษัทผู้ผลิตแผ่นกรองอากาศมีการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มีสมบัติที่
หลากหลาย รวมถึงมีสมบัติเด่นในการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย และพัฒนาความคงทนแข็งแรงของผลิตภัณฑ์
ให้มากขึน้ และมีตน้ ทุนการผลิตทีล่ ดลงจากการใช้แผ่นกรองชนิดเดิม น่าจะเป็นสิง่ ทีด่ งึ ดูดให้ผบู้ ริโภคทีใ่ ส่ใจ

Air Filter_front

Air Filter_back

‘n-Breeze’ แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ ต้านแบคทีเรี ย ทนทาน ท�ำความสะอาดได้
1 = Prefilter
2 = Medium filter
3 = Mechanical Support
4 = Nanofibrous Membrane
(Key Component)
5 = Mechanical Support

ส่วนประกอบของไส้กรองอากาศในเครื ่องฟอกอากาศ
ทีม่ ี แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ ‘n-Breeze’
สนใจสอบถามข้อมูล
- คุณพิชชานันท์ ชูเสน ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1616
อีเมล์ : phitchanan@nstda.or.th
- คุณณัฐธิดา ข�ำจิตร์ ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7100 ต่อ 6601
อีเมล์ : natthida.kha@nanotec.or.th
- ดร. วรล อินทะสันตา หน่วยวิจัยวัสดุนาโนเฉพาะทางและนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7100 ต่อ 6580
อีเมล์ : varol@nanotec.or.th
- ศูนย์ลงทุน ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1343
อีเมล์ : nic@nstda.or.th

ชุดตรวจวัดปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมิน
เพื่อติดตามเบาหวาน SugarAL GO-Sensor
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร เดือนเพ็ญ จาปรุง และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบตั ร เลขที่ 1301005956 แอปตาเมอร์ทจี่ ำ� เพาะต่อโปรตีนซีรมั อัลบูมนิ
และไกลเคทเตทซีรมี อัลบูมนิ ของคน
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12414 กรรมวิธีการวัดปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินโดยการใช้สารละลายกราฟีน
ร่วมกับแอปตาเมอร์

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญทางสาธารณสุขของประเทศ เป็นโรคทีต่ อ้ งมีการควบคุม ติดตาม
และรักษาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ป้องกันการเกิดทุพพลภาพ หรือการเสียชีวติ ก่อนเวลาอันควรจากการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ การตรวจวินจิ ฉัยและติดตามเบาหวานในปัจจุบนั เป็นการตรวจวัดระดับน�ำ้ ตาลเลือด (plasma
glucose) และ การตรวจวัดระดับ HbA1C โดยที่ทั้งสองวิธีก็ยังมีข้อจ�ำกัดในตัวเอง ซึ่งหากสามารถติดตาม
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยในระยะเวลาทีส่ นั้ ลง และท�ำได้บอ่ ยขึน้ ก็จะท�ำให้การดูแลรักษาท�ำด้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และจะสามารถลดความเสีย่ งของผูป้ ว่ ยต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้มากขึน้

สรุปเทคโนโลยี

SugarAl GO-sensor เป็นการตรวจวัดปริมาณไกลเคทเตดอัลบูมินโดยการใช้สารละลายกราฟีนร่วมกับ
แอปตาเมอร์ สามารถน�ำไปวิเคราะห์โปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดได้ในช่วงเวลาทีส่ นั้ กว่าการตรวจวัด HbA1C ทัง้ ยังไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการใช้งานกับผูป้ ว่ ย
ที่มีภาวะของเลือดที่ผิดปกติอีกด้วย โดยมีค่าความเข้มข้นต�ำ่ สุดที่วัดได้อยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งมี
ความไวกว่าชุดตรวจที่ใช้หลักการจับกันของแอนติบอดีกับโปรตีนถึง 2 เท่า ขั้นตอน และวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก
สามารถอ่านผลได้ภายใน 30 นาที

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณธินีนุช ศรีจันทร์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1618
อีเมล์
: thininut@nstda.or.th
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วัสดุทดแทนกระดูกไฮดรอกซีอาปาไทต์
สังเคราะห์ชนิดมีรูพรุน (M-Bone synthetic bone graft)
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ความรู้วัสดุทดแทนกระดูกไฮดรอกซีอาปาไทต์สังเคราะห์ชนิดมีรูพรุน

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

วัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์ที่ใช้ส�ำหรับทดแทนกระดูกในประเทศไทย เริ่มมีการยอมรับและใช้ในวงการ
แพทย์ไทยมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่วัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อและน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ซึง่ ยังมีราคาแพง ในขณะทีก่ ารผลิตและใช้งานวัสดุทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไฮดรอกซีอาปาไทต์ ทีผ่ ลิต
จากกระดูกวัว/ควาย ยังไม่แพร่หลายมากนัก อันสืบเนือ่ งมาจากข้อจ�ำกัดของวัสดุเอง เช่น ความสามารถใน
การขึ้นรูปตามที่แพทย์ต้องการ ความสามารถในการควบคุมสมบัติเชิงกล และขั้นตอนการผลิตที่เป็นมลพิษ
ทางอากาศอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน เมือ่ เปรียบเทียบกับไฮดรอกซีอาปาไทต์ทไี่ ด้จากการสังเคราะห์ซงึ่ สามารถควบคุมสมบัตเิ ชิงกล
กระบวนการผลิตและมลภาวะทางอากาศได้ ดังนั้นการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอาปาไทต์ขึ้นใช้เองจะช่วยลด
ข้อจ�ำกัดของไฮดรอกซีอาปาไทต์จากกระดูกวัว/ควาย

สรุปเทคโนโลยี

M-bone เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความปลอดภัยและเหมาะส�ำหรับการน�ำไปใช้งานเป็นวัสดุทดแทนกระดูก
ส�ำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ โดยมีสว่ นประกอบหลักคือ ไฮดรอกซีอาปาไทต์ และ ไตรแคลเซียมฟอสเฟต
ซึง่ เป็นส่วนประกอบหลักของกระดูกตามธรรมชาติของมนุษย์ทสี่ ามารถเหนีย่ วน�ำเซลล์กระดูกให้เจริญเติบโต
ในบริเวณที่มีการปลูกถ่ายหรือทดแทน โดยที่ความสามารถในการเหนี่ยวน�ำเซลล์กระดูกให้เจริญเติบโต
ในบริเวณที่มีการปลูกถ่ายหรือทดแทนนั้น เกิดจากรูพรุนที่ต่อเนื่องถึงกันและลักษณะของรูพรุนที่เป็น
Macropore และ Micropore ส่งผลให้ผิวของวัสดุมีความหยาบเพียงพอต่อเซลล์กระดูกในการเกาะยึดและ
เจริญเติบโตได้ดี และสามารถเติบโตเข้าไปตามรูพรุนของวัสดุ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณธินีนุช ศรีจันทร์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1617
อีเมล์
: thininut@nstda.or.th

เส้นใยนาโนโลหะและโลหะออกไซด์
ส�ำหรับการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงอาทิตย์และฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.วรล อินทะสันตา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1501007936 เรื่อง เส้นใยเมทัลออกไซด์นาโนโฟโตคะตะลิสต์ที่มีความคงทน
ยื่นค�ำขอวันที 29 ธันวาคม 2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผลงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเส้นใยและแผ่นเมมเบรนเส้นใยเมทัลออกไซด์นาโนโฟโตคะตะลิสต์ กรรมวิธี
การเตรียมเส้นใยและแผ่นเมมเบรนเส้นใย โดยที่มีองค์ประกอบหลักของเส้นใยเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์
และซิงก์ทังสเตนออกไซด์นาโนรอดที่บนพื้นผิวถูกตกแต่งด้วยโลหะล�้ำค่านาโนพาติเคิล ซึ่งสามารถใช้งานได้
ภายใต้แหล่งก�ำเนิดแสงขาว ยูวีและแสงอาทิตย์

สรุปเทคโนโลยี

เป็นการพัฒนาเส้นใยและแผ่นเมมเบรนเส้นใยเมทัลออกไซด์นาโนโฟโตคะตะลิสต์ และกรรมวิธีการเตรียม
เส้นใยและแผ่นเมมเบรนเส้นใย ซึง่ สามารถใช้งานได้ภายใต้แหล่งก�ำเนิดแสงขาว ยูวแี ละแสงอาทิตย์ โดยเส้นใย
เมทัลออกไซด์นี้มีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูง เสถียรไม่เปราะแตกหักง่าย เมื่อท�ำการขึ้นรูป
เส้นใยเป็นแผ่นเมมเบรนเส้นใยเมทัลออกไซด์ จะได้แผ่นเมมเบรนทีม่ คี วามเสถียรและสามารถขึน้ รูปเป็นแผ่น
ที่มีความยืดหยุ่นตามระนาบต่างๆ (คือมีความโค้งงอได้ของแผ่นเมมเบรน) ทนความร้อนได้สูงถึง 500-900
องศาเซลเซียส

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพิชชานันท์ ชูเสน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1616
อีเมล์
: phitchanan@nstda.or.th
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ยาน�ำ้ มันสมานแผลเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ศศิธร ชูศรี
คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสทิ ธิบตั ร เลขที่ 1403000297 เรือ่ ง ยาน�ำ้ มันสมุนไพรส�ำหรับสมานแผลและกรรมวิธเี ตรียมยาน�ำ้ มัน
ดังกล่าว

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

แผลเรื้อรังเป็นปัญหาที่มีอัตราการเกิดเพิ่มสูงขึ้น และพบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งท�ำให้เกิดความยุ่งยาก
ในการรักษาจนต้องตัดอวัยวะทิ้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ ปัญหาเศรษฐกิจ และความ
สัมพันธ์ในครอบครัวตามมา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการพัฒนาทางเลือกใหม่ในการรักษา
แผลเบาหวานโดยการน�ำภูมิปัญญาและศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย มาผสมผสานเข้ากับองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับการรักษาโรคด้วยต�ำรับยาแผนไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการใช้ต�ำรับยา
แผนไทย และใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการน�ำต�ำรับยาสมานแผล (THR-SK010) ซึ่งประกอบด้วย พืชจ�ำนวน
4 ชนิด คือ ขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) หมาก (Areca catechu Linn.) ข้าวสาร (Oryza sativa Linn.)
และมังคุด (Garcinia mangostana Linn.)

สรุปเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ตำ� รับยาสมานแผลในรูปแบบน�ำ้ มัน มีผลการทดสอบฤทธิท์ างชีวภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการสมานแผล
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ต�ำรับยาสมานแผลในรูปแบบน�้ำมัน เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของยาที่ผลิตได้
ในแต่ละรอบการผลิตมีการวัดปริมาณตัวบ่งชีท้ างชีวภาพในผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ มีผลการทดสอบฤทธิท์ างชีวภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการสมานแผลในส่วนของสารสกัดชนิดต่างๆ สมุนไพรเดี่ยว ต�ำรับยาสมานแผล และต�ำรับยา
สมานแผลในรูปแบบน�้ำมัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลบ่งชี้ตัวยาหลักของต�ำรับ รวมทั้งการบ่งชี้ก�ำหนดตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
เมย์ ทีวะกุล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
0 2579 7435 ต่อ 3307
0 9494 5544 6
0 2579 9803
may@arda.or.th

อุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000631 เรื่อง สูตรผสมยางส�ำหรับผลิตแผ่นหนุนสะโพก
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000630 เรื่อง แผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นผูผ้ ลิตและส่งออกยางพารา ณ ปัจจุบนั สามารถน�ำยางพารามาดัดแปลงเป็นวัสดุทางการแพทย์
ได้หลากหลาย อีกทัง้ สามารถดัดแปลงคุณสมบัตขิ องยางให้มสี มบัตทิ เี่ หมาะสมกับการใช้งาน และยังสามารถ
ขึ้นรูปทรงตามต้องการได้เพื่อมาใช้เป็นวัสดุในการประดิษฐ์ อุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุให้ใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติได้ 100% ตลอดถึงการออกแบบให้มีรูปทรง
ที่เหมาะสมกับการลดและกระจายแรงที่ส่งผลต่อกระดูกที่เกิดจากการหกล้มจะสามารถลดแรงกระแทกที่
ส่งผลถึงแรงที่เกิดขึ้นภายในกระดูกสะโพกและป้องกันสะโพกหักได้

สรุปเทคโนโลยี

การออกแบบแผ่นหนุนสะโพกให้มีรูปทรงที่เหมาะสมกับการลดและกระจายแรงที่ส่งผลต่อกระดูกที่เกิดจาก
การหกล้มจะสามารถลดแรงกระแทกที่ส่งผลถึงแรงที่เกิดขึ้นภายในกระดูกสะโพกและป้องกันสะโพกหักได้

ความร่วมมือที่เสาะหา  

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวมณฑิรา แก้วดี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
0 2579 7435 ต่อ 3309
0 9797 8688 1
02579 9803
montira@arda.or.th
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ISSARA BOX
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นายธัชชัย วัฒนะพรพงษ์สุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000998 ยื่นค�ำขอวันที่ 7 มิ.ย. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

โดยส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยโรคไตจะต้องล้างไตโดยการเปลีย่ นสายน�ำ้ ยาล้างไตทางช่องท้อง ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวจะต้อง
ท�ำในที่สะอาด ปลอดเชื้อ มิเช่นนั้นแล้วจะเกิดปัญหาติดเชื้อได้ ดังนั้นผู้ป่วยโรคไตส่วนมากจะต้องลาออก
จากงานเพื่อมาอยู่บ้านและสร้างห้องที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดที่สุดเพื่อใช้ในการเปลี่ยนน�้ำยาล้างไตทาง
ช่องท้อง ซึง่ ส่งผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย ทัง้ สภาพคล่อง ทางเศรษฐกิจอันเนือ่ งจากค่าใช้จา่ ยในการเยียวยา
อาการโรค ประกอบกับต้องลาออกจากงานเพือ่ ความสะอาด สะดวก และ ปลอดภัยในการเปลีย่ นสายน�ำ้ ยา
ดังนั้นจึงส่งผลต่อจิตใจของผู้ป่วย เนื่องจากการเข้าสังคมและการใช้ชีวิตแบบปกติมีความยุ่งยาก มากขึ้น
ดังนั้นนักวิจัยจึงได้พัฒนาอุปกรณ์สำ� หรับผู้ป่วยที่ต้องล้างไตทางหน้าท้อง ที่สามารถพกพาและใช้ในสถานที่
ต่างๆ ได้ โดยยังมีคุณสมบัติปลอดเชื้อ ท�ำความสะอาดง่าย และสะดวกต่อการใช้งานของผู้ป่วย อีกทั้งยังมี
ราคาไม่สูงมากนัก

สรุปเทคโนโลยี  

อุปกรณ์ส�ำหรับผู้ป่วยที่ต้องล้างไตทางหน้าท้อง ที่สามารถพกพาไปใช้ที่ไหนก็ได้ โดยยังคงคุณสมบัติปลอด
เชื้อและสะดวกต่อ การใช้งานส�ำหรับผู้ป่วย ท�ำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตดีขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา  
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�้ำเลิศ, ศศิธร บูรณตรีเวทย์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์
: 0 2470 9626
โทรสาร
: 0 2872 9083
อีเมล์
: amornrat.wat@kmutt.ac.th

วิธีการผลิตอุปกรณ์อุดผนังหัวใจห้องบน
ที่สร้างจากลวดโลหะผสมจ�ำรูป
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1701000917 เรื่อง วิธีการผลิตอุปกรณ์อุดผนังหัวใจห้องบน
ที่สร้างจากลวดโลหะผสมจ�ำรูป ยื่นค�ำขอวันที่ 22 ก.พ. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การรักษาโรคผนังหัวใจรั่วมีการรักษาอยู่ 2 วิธี คือ การผ่าตัด และการใส่อุปกรณ์ปิดรูร่ัวทางสายสวน
ในการผ่าตัดหัวใจถือว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากผู้ป่วยจะต้องถูกเปิดหน้าอกและ
เลือ่ ยกระดูกซีโ่ ครงบริเวณหน้าอก เพือ่ ความสะดวกในการผ่าตัด ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีแผลหลังการผ่าตัดตรงกลาง
หน้าอก ตั้งแต่คอหอยถึงลิ้นปี่มีขนาดยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร หลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะเจ็บมากและ
ต้องใช้ระยะเวลาการพักฟื้นตัวหลังการผ่าตัดนานถึง 2 เดือน เพื่อให้กระดูกหน้าอกติดกันสนิท ต่อมาได้มี
วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่สามารถปิดรูรั่วหัวใจได้โดยไม่ต้องผ่าตัด โดยที่อายุรแพทย์ด้านโรคหัวใจจะใช้
อุปกรณ์พิเศษ “ASD Occluder” หรือเรียกว่าอุปกรณ์อุดผนังหัวใจห้องบน แต่ทั้งนี้การรักษาโดยวิธีการใส่
อุปกรณ์ปิดรูรั่วทางสายสวนหัวใจมีค่าอุปกรณ์อุดผนังหัวใจมีราคาที่สูงมากถึง 80,000 บาทต่อตัว และ
ต้องน�ำเข้าจากบริษัทต่างประเทศ ซึ่งในการสร้างอุปกรณ์อุดผนังหัวใจในประเทศไทยจะช่วยลดราคาของ
ค่าอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 3 เท่า อีกทั้งยังสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในประเทศไทย หรือสามารถ
ปรับแต่งตามความต้องการของแพทย์ได้

สรุปเทคโนโลยี  

วิธีการผลิตอุปกรณ์อุดผนังหัวใจห้องบนที่สร้างจากลวดโลหะผสมจ�ำรูปของโลหะผสมนิกเกิลไทเทเนียม
ด้วยกระบวนการทางความร้อนครั้งที่ 1 อบที่ 430 องศาเซลเซียส 10 นาที ซึ่งในการทดสอบแรงดึง และ
การทดสอบรอบการใช้งานต้องผ่านกระบวนการทางความร้อนครัง้ ที่ 2 ซึง่ อบที่ 540 และ 530 องศาเซลเซียส
ตามล�ำดับเป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้อุปกรณ์อุดผนังหัวใจมีสมบัติทางกลที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่มี
ใช้ในเชิงพาณิชย์

ความร่วมมือที่เสาะหา  
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�้ำเลิศ, ศศิธร บูรณตรีเวทย์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์
: 0 2470 9626
โทรสาร
: 0 2872 9083
อีเมล์
: amornrat.wat@kmutt.ac.th
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ขดลวดค�้ำยันชนิดลากลิ่มเลือดจากโลหะผสมจ�ำรูป
ส�ำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลัน
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1701003152 เรื่อง ขดลวดค�ำ้ ยันชนิดลากลิ่มเลือดจากโลหะผสมจ�ำรูปส�ำหรับผู้ป่วย
หลอดเลือดสมองอุดตันแบบเฉียบพลัน และกรรมวิธีการผลิต ยื่นค�ำขอวันที่ 7 มิ.ย. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Disease, Stroke) เป็นโรคทางระบบประสาท หรือเรียกว่าโรค
อัมพฤกษ์อัมพาต และเป็นหนึ่งในสามสาเหตุในการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก โดยแนวทางการรักษา
โรคหลอดเลือดสมองนั้นสามารถรักษาได้โดยใช้ยาตระกูลสลายเกล็ดเลือด เช่น rt-PA หรือ t-PA เป็นต้น
ข้อจ�ำกัดของการใช้ยานัน้ องค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration) จ�ำกัดช่วงเวลาในการรักษา
ภายใน 3-4.5 ชั่วโมง พบว่ามีเพียงแค่ 10% เท่านั้นที่สามารถรับการรักษาด้วยการใช้ยาสลายลิ่มเลือดได้
ดังนัน้ การใช้อปุ กรณ์เพือ่ รักษาโรคหลอดเลือดจึงเข้ามามีบทบาทมากยิง่ ขึน้ จากการศึกษาข้อมูลพบว่าการรักษา
โรคหลอดเลือดสมองตีบตันระยะเฉียบพลันโดยการใช้ขดลวดที่มีลักษณะเป็นแบบขดลวดค�้ำยันที่ดึงกลับได้
เป็นการรักษาทีใ่ ห้ผลการรักษาทีด่ ี และเพิม่ โอกาสในการรักษาผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่เหมาะสมต่อการให้ยา ไม่ตอบสนอง
ต่อยา หรือเข้ารับการรักษาไม่ทนั ในช่วงเวลา 3-4.5 ชัว่ โมง หลังเกิดอาการ ซึง่ ในปัจจุบนั ประเทศไทยยังขาด
องค์ความรู้ในการออกแบบและสร้างขดลวดค�้ำยันดึงกลับได้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน
ระยะเฉียบพลันโรงพยาบาลทีม่ กี ารรักษาโรคหลอดเลือดสมองจึงต้องน�ำเข้าขดลวดดังกล่าวจากต่างประเทศ
ซึ่งมีราคาสูง

สรุปเทคโนโลยี

ขดลวดค�้ำยันชนิดลากลิ่มเลือดนั้นน�ำลวดโลหะผสมนิกเกิล-ไทเทเนียม โดยใช้เทคโนโลยีการสานในการผลิต

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�้ำเลิศ, ศศิธร บูรณตรีเวทย์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์
: 0 2470 9626
โทรสาร
: 0 2872 9083
อีเมล์
: amornrat.wat@kmutt.ac.th

เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วงแบบอัตโนมัติ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

พันโทนายแพทย์ บุระ สินธุภากร
ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1701003452 เรื่อง เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วงแบบอัตโนมัติ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในประเทศไทยมีจ�ำนวนมากกว่า 6 ล้านคน (น.พ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท และคณะ,
2558) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบได้เพิ่มจ�ำนวนจาก 62,757 รายในปี 2544
เป็น 162,467 รายในปี 2554 (ศุภวรรณ มโนสุนทร, 2555) จากสถิติการเจ็บป่วยดังกล่าวจึงคาดการณ์
ได้ว่าผู้ที่ไม่สามารถเดินหรือขยับตัวได้อย่างคล่องแคล่วจะต้องมีจ�ำนวนสูงมากในอนาคตอันใกล้นี้ ร่างกาย
ช่วงล่างเป็นปัจจัยส�ำคัญของการเคลื่อนไหว การขยับขาทั้งสองข้างไม่ได้จากภาวะอัมพาตหรือกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงที่เกิดจากการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอมีความรุนแรงที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และต้องใช้
เวลาในการฟืน้ ฟูกล้ามเนือ้ และหมัน่ ขยับข้อทุกส่วนเพือ่ ป้องกันการติดขัด แม้ผปู้ ว่ ยกลุม่ นีม้ ผี ชู้ ว่ ยเหลือในการ
ฟื้นฟูกล้ามเนื้ออยู่ตลอด แต่สมองของผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถคิดและสั่งการได้อย่างปกติ หากสมองนึกคิด
ทีจ่ ะออกก�ำลังกาย ก็จำ� เป็นต้องมีเครือ่ งออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะกับความพิการนี้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงจ�ำเป็น
ต้องสร้างเครื่องออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้ที่อ่อนแรง เพื่อให้สามารถขยับขาทั้งสองข้างและออกก�ำลังกายได้

สรุปเทคโนโลยี

หลักการท�ำงานของอุปกรณ์ คือ การใช้แรงดันลมจากชุดควบคุมแรงดันลม ซึ่งประกอบไปด้วยมอเตอร์
และปั๊มอัดอากาศ แล้วอัดอากาศพยุงตัวผู้ป่วย ยกตัวผู้ป่วยให้เกิดแรงลอยตัวที่เกิดขึ้นนั้นจะผู้ป่วยจะอยู่ใน
สภาวะเสมือนไร้น�้ำหนัก ท�ำให้เกิดความปลอดภัยในการกายภาพบ�ำบัด และลดความเสี่ยงเรื่องน�้ำหนัก
เนื่องจากแรงกระท�ำที่จะเกิดกับข้อต่อน้อยลง

ความร่วมมือที่เสาะหา  

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาว ศรัญญา นรสิงห์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
0 4422 4825
0 9182 9760 9
sarunya-n@sut.ac.th
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วัสดุทดสอบความช�ำนาญประเภทเลือดครบส่วน “คิวพร๊อมท์”
(Q Prompt Proficiency Testing Material)
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1401002617 เรื่อง วัสดุทดสอบความช�ำนาญประเภทเลือดครบส่วน

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การตรวจน�ำ้ ตาลในเลือดด้วยเครือ่ งตรวจน�ำ้ ตาลปลายนิว้ แบบพกพา (Glucose meter) ถูกใช้เป็นวิธกี ารตรวจ
มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ตามโรงพยาบาลทุกแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริtมสุขภาพต�ำบล เพื่อติดตามผล
การรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น
เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นย�ำและน่าเชื่อถือ จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ ซึ่งการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น การควบคุมคุณภาพประจ�ำวัน และ
การควบคุมคุณภาพการตรวจกับองค์กรภายนอก ซึง่ ทัง้ 2 ประเภทมีความส�ำคัญ ผูต้ รวจวิเคราะห์ควรจักต้อง
ท�ำทัง้ 2 อย่างควบคูก่ นั ไป เนือ่ งจากว่าวัสดุทดสอบประเภทเลือดครบส่วนทีน่ ำ� มาควบคุมคุณภาพไม่สามารถ
ผลิตในประเทศได้ ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ ท�ำให้มีราคาแพง
Q Prompt มีลักษณะเป็นเลือดครบส่วนตามหลักมาตรฐานสากล มีต้นทุนการเตรียมต�่ำเพราะสามารถ
เตรียมจากเลือดหมดอายุจากธนาคารโลหิตได้ และมีคุณภาพสูงเทียบเท่าตัวอย่างเลือดที่น�ำเข้าจากต่าง
ประเทศ เพื่อน�ำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพประจ�ำวันก่อนตรวจเลือดจากผู้ป่วย และใช้ส�ำหรับประเมิน
คุณภาพกับองค์กรภายนอก รวมทั้งสามารถขนส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องส่งแบบแช่เย็น

สรุปเทคโนโลยี

การใช้ Q Prompt เป็นการยกระดับคุณภาพการตรวจวิเคราะห์น�้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน�้ำตาล
ปลายนิ้วแบบพกพา ช่วยส่งเสริมการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล หอผู้ป่วย
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล อีกทั้งยังท�ำให้แพทย์และผู้ป่วยมีความพึงพอใจและมีความมั่นใจ
ในผลการตรวจน�้ำตาลในเลือด และน�ำมาซึ่งการช่วยให้แพทย์ตรวจติดตามผลการรักษาและวางแผนรักษา
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานได้อย่างถูกต้อง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ภัทรนันท์ นาคาคง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
0 5596 8718
0 8466 3626 8
pataranann@nu.ac.th

หลอดเก็บเลือดเคลือบสารกันเลือดแข็งชนิดพิเศษ
(Blood Collecting Tube with
New Anticoagulation Additive)

เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1401002617 เรื่อง หลอดเก็บเลือดสารเคลือบกันเลือดแข็งชนิดพิเศษ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

หลอดเก็บเลือดที่ใช้ในการเก็บเลือดเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการถูกน�ำมาใช้หลายชนิด ตามประเภท
ของการตรวจวิเคราะห์ ในการตรวจน�้ำตาลนิยมใช้หลอดที่มีสารเคลือบชนิดโซเดียมฟลูออไรด์ผสมกับสาร
กันเลือดแข็ง เนือ่ งจากฟลูออไรด์ไอออนมีฤทธ์ในการยับยัง้ เอ็นไซม์อโี นเลสในกระบวนการไกลโคไลซิส หรือ
การน�ำกลูโคสไปใช้โดยเม็ดเลือด แต่หลอดทีม่ สี ารฟลุออไรด์ไม่สามารถน�ำมาใช้เก็บเลือดเพือ่ ตรวจสารชีวเคมี
ชนิดอื่นๆ ได้ ดังนั้นห้องปฏิบัติการจึงต้องเก็บตัวอย่างเลือดด้วยหลอดที่มีสารเฮปารินเป็นสารกันเลือดแข็ง
ไม่รบกวนปฏิกิริยาการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีทางห้องปฏิบัติการ แต่เฮปารินไม่มีคุณสมบัติเป็นสารต้าน
การน�ำน�้ำตาลกลูโคสไปใช้โดยเม็ดเลือด นักวิจัยได้ท�ำวิจัยเกี่ยวกับสารเติมเลือดซึ่งมีส่วนผสมของเฮปาริน
และสารต้านกระบวนการไกลโคไลวิส จนได้สารเติมเลือดใหม่ ที่มีคุณสมบัติทั้งกันเลือดแข็งและยังสมารถ
ต้านการน�ำน�้ำตาลกลูโคสไปใช้โดยเม็ดเลือดแดง

สรุปเทคโนโลยี

การวิจยั ต่อยอดผลิตภัณฑ์หลอดแคปิลลารีส่ ำ� หรับเก็บตัวอย่างเลือดจากปลายนิว้ เพือ่ ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ซึง่ ด้านในเคลือบสารเคมีชนิดพิเศษ มีคณ
ุ สมบัตดิ กี ว่าหลอดเก็บเลือดทีใ่ ช้ในท้องตลาดหรือเฮปาริน เพือ่ แก้ไข
ปัญหาการเจาะเก็บเลือดได้ยาก และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่อยากตรวจสุขภาพแต่กลัวการเจาะ
เลือดด�ำ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ภัทรนันท์ นาคาคง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
0 559 6871 8
0 8466 3626 8
pataranann@nu.ac.th
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ชุดตรวจดีเอ็นเอของเชื้อก่อโรค
ที่แสดงผลรวดเร็วด้วยแถบสี
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

นวัตกรรม “ชุดตรวจดีเอ็นเอของเชื้อก่อโรคที่แสดงผลรวดเร็วด้วยแถบสี” ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดย
คณะผูว้ จิ ยั หลักจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีความร่วมมือกับพันธมิตรด้าน
วิชาการที่หลากหลาย รวมถึงได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก) โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) โดยมุ่งเน้นความส�ำคัญใน 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ด้านการเกษตร ด้านอาหาร

สรุปเทคโนโลยี

นวัตกรรม “ชุดตรวจดีเอ็นเอของเชือ้ ก่อโรคทีแ่ สดงผลรวดเร็วด้วยแถบสี” หรือ DNA Lateral Flow Dipstick-rapid
diagnostic test for infectious pathogens (DNA-LFD-RDTs) หมายถึง วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคทาง
การแพทย์ที่ง่าย มีความจ�ำเพาะ สะดวก รวดเร็ว และใช้เวลาไม่นานในการวิเคราะห์และแปลผล โดยมาก
มักใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง วิธีการตรวจไม่ต้องพึ่งพาการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศและมีราคาแพง ดังนั้นชุดตรวจวินิจฉัยชนิดรวดเร็วจึงเหมาะส�ำหรับใช้เป็นชุดทดสอบแบบ
Point-of-care ในการคัดกรองโรคเบื้องต้นในพื้นที่ระบาดหรือพื้นที่ที่ขาดแคลนเครื่องมือตรวจทางการแพทย์

ความร่วมมือที่เสาะหา  

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

P 1

2 3

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์
: 0 2649 5000 ต่อ 14603
โทรศัพท์มือถือ
: 0 987 89156 2, 0 8246 2494 6, 0 9423 2823 9
อีเมล์
: prof.kosum@gmail.com
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การพัฒนาหุ่นจ�ำลองเพื่อฝึกการท�ำหัตถการใส่ท่อในช่องเยื่อหุ้มปอด
จากยางธรรมชาติ Advanced Intercostals drainage
model for medical training from natural rubber เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)
นักวิจัย

ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาราคายางตกต�่ำส่งผลให้รายได้ของเกษตรชาวสวนยางลดลงเป็นอันมาก
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับปัญหาดังกล่าวและได้บรรจุเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาราคายางของประเทศ คือการกระตุ้นปริมาณการใช้งานในประเทศ
มากขึ้น
การน�ำยางธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุในการผลิตชุดอุปกรณ์สอื่ การสอนในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
อันได้แก่ คณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนให้แก่
นิสิตและนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้ได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะให้เกิดความถูกต้องและ
ช�ำนาญก่อนไปท�ำการรักษาจริง มีความเป็นไปได้สูงมาก เพราะยางธรรมชาติ มีสมบัติที่ยืดหยุ่น อ่อนนุ่ม
ใกล้เคียงกับผิวสัมผัสของผิวหนังมนุษย์ สามารถขึน้ รูปให้มรี ปู ร่างตามทีต่ อ้ งการ โดยเก็บรายละเอียดต่างๆ
ได้ดี สามารถขึน้ รูปเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ รี ปู ร่างต่างๆ ได้หลากหลาย ทดแทนการสัง่ ซือ้ หุน่ จ�ำลองจากไฟเบอร์กลาส
ที่ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศได้

สรุปเทคโนโลยี

หุน่ จ�ำลองจากยางธรรมชาติทที่ ำ� จากน�ำ้ ยางดิบธรรมชาติ ผสมส่วนผสมจนเป็นน�ำ้ ยางคอมปาวด์ และขึน้ รูป
พร้อมบรรจุถังน�้ำทดแทนของเหลวในช่องปอด ท�ำการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนการท�ำหัตถการฉีดยา
รวมถึงการติดตั้งระบบการเตือนด้วยเสียงเมื่อท�ำหัตถการผิดต�ำแหน่ง มีการติดตั้งระบบการตรวจจับ
ท่อระบายของเหลวจากเยือ่ หุม้ ปอด เมือ่ ท�ำหัตถการและสอดท่อเข้าช่องปอด ระบบการไหลเวียนของสารน�ำ้
ในช่องปอดจะท�ำงาน พร้อมระบบเตือนด้วยไฟเตือน ส�ำหรับใช้ในการฝึกท�ำหัตถการ โดยได้รับคะแนน
ความพึงพอใจในการใช้งานจากบุคลากรทางการแพทย์ในระดับสูงกว่าการใช้งานของหุ่นไฟเบอร์กลาส
ในทุกๆ ด้าน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 37395 085
0 8191 13312
jeed9000@yahoo.co.th
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Mobile Application
ระบบจัดคิวรับยาในโรงพยาบาลด้วย QR Code
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม
ศูนย์เชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ความรู้ เรื่อง ระบบจัดคิวรับยาในโรงพยาบาล

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ด้วยระบบการจ่ายยาในโรงพยาบาลเป็นระบบทีม่ ผี ใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก การรอคิวเป็นเวลานานเป็นปัญหาหนึง่
ทีพ่ บเจอในโรงพยาบาล ท�ำให้สง่ ผลเชิงลบต่อความพึงพอใจของผูท้ มี่ าใช้บริการ ดัง้ นัน้ โรงพยาบาลจึงต้องมี
ระบบการจัดการระบบคิวทีม่ ปี ระสิทธิภาพส�ำหรับการรอคิวเพือ่ เอือ้ อ�ำนวยความสะดวกให้ผใู้ ช้บริการ ซึง่ ในปัจจุบนั
พบว่าผู้ใช้บริการต้องรอคิวผ่านทางการแสดงผลบนจอแสดงผลแบบดิจิตอลแอลซีดี (LCD Digital Screen)
หรือ โทรทัศน์ทจี่ ดั ไว้ตามจุดต่างๆ โดยส่วนใหญ่แต่ละโรงพยาบาลจะมีจำ� นวนทรัพยากรทีจ่ ำ� กัด ซึง่ ก็เกิดปัญหาว่า
เมื่อมีคนจ�ำนวนมาก จ�ำนวนอุปกรณ์ต่อจ�ำนวนคนนั้นไม่เหมาะสม

สรุปเทคโนโลยี  

1. โมบายแอพพลิเคชั่นระบบคิวรอรับยาส�ำหรับผู้ใช้บริการ ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
2. การติดต่อสือ่ สารผ่านทางเอ็มคิวทีทโี ปรโตคอล (MQTT) ซึง่ เป็นโปรโตคอลทีอ่ อกแบบมาเพือ่ การเชือ่ มต่อ
ระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ (M2M) มีความสามารถในการรองรับเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต ในทุกสิ่ง
(Internet of Things) และมีความปลอดภัย

ความร่วมมือที่เสาะหา  

Server

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

Web System

Internet

Cr Conde
Reader
Mobile Application

PATTIENT

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

ศูนย์เชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
0 2763 2600
0 9151 8015 1
wimol@tni.ac.th

ชุดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.นราพร สมบูรณ์นะ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503002132
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503002153

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากแบคทีเรียทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ได้แก่ โรคหนองในเทียม มีรายงานว่ามีผตู้ ดิ เชือ้ รายใหม่
เพิม่ ขึน้ ทุกปี และในปี ค.ศ. 1999 มีผตู้ ดิ เชือ้ มากถึง 91.98 ล้านคนทัว่ โลกทัง้ นีย้ งั ไม่รวมผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ แบบไม่แสดง
อาการ ซึง่ จากรายงานทีม่ มี าก่อนพบว่ามีเป็นจ�ำนวนมาก คาดว่ามากถึงร้อยละ 70 ในเพศหญิง และร้อยละ 50
ในเพศชาย เชือ้ นีป้ จั จุบนั พบว่าสามารถหลบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายและยาปฏิชวี นะ และอาศัยอยูใ่ นระยะยาว
ในระบบทางเดินสืบพันธุ์ช่วงบนได้ เป็นปัจจัยหลักท�ำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการมีบุตรยาก และเป็นหมัน
ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย เนื่องจากการถูกรุกรานและท�ำลายของท่อน�ำไข่และท่อน�ำอสุจิ โรคริดสีดวงตา
และตาบอดในทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ และส่งเสริมเชื้อไวรัสก่อมะเร็งปากมดลูกให้ก่อโรคมะเร็ง
ปากมดลูกได้ดีขึ้น
ปัจจุบัน การตรวจในสถานพยาบาลใช้การวิเคราะห์ลักษณะการอักเสบของอวัยวะสืบพันธุ์ช่วงล่างร่วมกับ
การสอบถามลักษณะอาการ ซึง่ วิธดี งั กล่าวไม่จำ� เพาะเจาะจงและมีความไวต�ำ่ และชุดตรวจส�ำเร็จจําหน่าย
ในประเทศไทยยังต้องมีการน�ำเข้าและมีราคาสูง ส�ำหรับห้องปฏิบัติการระดับโมเลกุลวิธีมาตรฐานที่ใช้คือ
การเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) ซึง่ เป็นวิธที ใี่ ช้เวลาในการตรวจสอบ
นานประมาณ 4 ชัว่ โมง มีคา่ ใช้จา่ ยสูง ต้องใช้เครือ่ ง Thermal Cycler ทีม่ รี าคาแพง และการตรวจสอบผลมี
การใช้สาร Ethidium Bromide ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง วิธีนี้จึงไม่เหมาะต่อการใช้งานในการตรวจระดับท้องถิ่น

สรุปเทคโนโลยี

เทคโนโลยีนี้ เป็นสร้างต้นแบบของวิธีการตรวจหา Chlamydia trachomatis ในตัวอย่างทางคลินิกเช่น สิ่ง
ป้ายจากคอมดลูก ปัสสาวะ และน�้ำคร�่ำ เป็นต้น โดยการพัฒนาวิธีการสกัดสารละลาย DNA ควบคู่กับ
เทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) เปลี่ยนสี ท�ำให้สามารถมองเห็นผลการทดสอบ
ด้วยตาเปล่า และชุดควบคุมเพิ่มความแม่นย�ำของผลตรวจ

ความร่วมมือที่เสาะหา  

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมู
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
: 0 221 8419 5-7
อีเมล์
: cuipi@chula.ac.th
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อุปกรณ์ตรวจหมู่เลือด ABO
แบบรายงานผลเป็นตัวอักษรบนกระดาษ
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล
อาจารย์ทัศนีย์ สกุลด�ำรงพานิช
นางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1601006561 เรื่อง อุปกรณ์ตรวจหมู่เลือด ABO แบบรายงานผลเป็นตัวอักษร
บนกระดาษ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

วิธีการตรวจหมู่เลือด ABO ในระดับภาคสนาม เช่น การตรวจคัดกรองหมู่เลือด ABO ของผู้บริจาคโลหิต
ก่อนการบริจาคเลือด หรือการตรวจหมู่เลือดเบื้องต้นในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนเครื่องมือ ปัจจุบันนิยมใช้
วิธสี ไลด์ ซึง่ เป็นวิธที สี่ ะดวก ง่าย รวดเร็ว แต่การตรวจจ�ำเป็นต้องใช้นำ�้ ยาทีต่ อ้ งควบคุมอุณหภูมใิ ห้เหมาะสม
น�้ำยาที่ใช้อยู่ในรูปสารละลาย อาจหกเลอะเทอะไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และใช้กระจกสไลด์ ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุแก้วบาดขณะปฏิบัติงาน และการอ่านผลหมู่เลือดจากตัวอย่างตรวจจ�ำนวนมากอาจเกิด
ความล้า ท�ำให้เกิด human error ได้ เมื่ออ่านผลหมู่เลือดแล้ว ต้องล้างอุปกรณ์ตรวจทันที ไม่สามารถเก็บ
ผลการตรวจไว้ทวนสอบภายหลังได้

สรุปเทคโนโลยี

วิธีการตรวจหมู่เลือดระบบ ABO บนกระดาษ และรายงานผลเป็นตัวอักษร โดยใช้กระดาษกรองเป็นวัสดุ
พืน้ ฐานในการสร้างอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ มีการพิมพ์อกั ษร A และ B เพือ่ ใช้เป็นบริเวณส�ำหรับท�ำปฏิกริ ยิ า
ระหว่างน�้ำยาที่ใช้ตรวจและตัวอย่างเลือด เมื่อหยดตัวอย่างเลือดลงบนกระดาษบริเวณอักษร A และ B
จะเกิดปฏิกิริยาจับกลุ่มระหว่างเม็ดเลือดแดงกับแอนติบอดีที่ตรึงบนกระดาษ จากนั้นสามารถแปลผล
หมู่เลือดได้ โดยหมู่เลือดเอ จะมีสีแดงที่ตัวอักษร A หมู่เลือด B จะมีสีแดงที่ตัวอักษร B หมู่เลือดเอบี จะมี
สีแดงที่ตัวอักษร A และ B ส่วนหมู่เลือดโอ จะไม่มีสีแดงที่ตัวอักษร A และ B

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0 2218 4195
0 2218 4181
cuipi@chula.ac.th

ถุงรองรับเลือดในระยะคลอด
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

รศ.ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล และคณะ
สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11646 เรื่อง ถุงรองรับเลือดในระยะคลอด

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัญหาการตกเลือดหลังคลอดเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญที่สุดของการตายของมารดาทั่วโลก ส�ำหรับสถานการณ์
ประเทศไทยในภาพรวมปี พ.ศ. 2548-2551 พบอัตราการตายของมารดาเกิดขึ้นร้อยละ 18.2, 18.1, 17.7, และ
17.3 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตกเลือดหลังคลอด การประเมินการตกเลือดในระยะคลอด
และหลังคลอดส่วนใหญ่ใช้การคาดคะเนด้วยตาเปล่า ท�ำให้ประเมินได้น้อยกว่าความเป็นจริงและจะท�ำให้
การวินิจฉัยภาวะการตกเลือดได้ต่อเมื่อมีการสูญเสียเลือดจ�ำนวนมากและมีอาการแสดงออกทางคลินิก
เท่านั้น ท�ำให้ปัญหาการตกเลือดยังเป็นปัญหาของหน่วยงานห้องคลอด
ที่ผ่านมามีผู้คิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์วัดปริมาณการสูญเสียเลือดขณะคลอดเพื่อประเมินภาวะตกเลือด
ของมารดาหลังคลอดบุตรหลายราย เช่น ถุงรองรับเลือด BRASS-V-Drape ของ Petal et al. (2006)
ที่มีลักษณะเป็นถุงพลาสติกใส อ่อนนุ่ม แต่มีข้อเสียคือ มีขนาดใหญ่ ไม่มีฝาปิด ไม่สามารถแยกเลือดและ
น�ำ้ คร�ำ่ ได้, ถังพลาสติกที่ประดิษฐ์โดยโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดนครนายก มีลักษณะเป็นถังพลาสติก มีไม้
วัดปริมาณเลือดอยู่ภายใน แต่มีข้อจ�ำกัดคือ หากมีปริมาณเลือดน้อยจะไม่สามารถวัดปริมาณเลือดได้และ
จะต้องท�ำความสะอาดภายหลังเสร็จจากการใช้งาน ซึ่งไม่ช่วยอ�ำนายความสะดวกต่อผู้ใช้งาน
ดังนั้น ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นถุงรองรับเลือดที่สามารถวัดปริมาณการสูญเสียเลือดจากการคลอดที่สามารถ
วัดปริมาณการสูญเสียเลือดจากการคลอดที่ถูกต้องและแม่นย�ำโดยไม่ต้องน�ำไปตวงวัดอีกครั้ง

สรุปเทคโนโลยี

เป็นถุงรองรับเลือดที่มีสเกลบอกปริมาณเลือด สามารถใช้ประกอบการวินิจฉัยภาวะการตกเลือดของมารดา
ในขณะคลอดได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมู
จินดาพร พลสูงเนิน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0 4320 2733
0 8645 14455
0 4320 2733
chinph@kku.ac.th
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ยางยืดพลิกข้อมือ
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ดร.เมธี ธรรมวัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503000053 ยื่นค�ำขอวันที่ 13 ม.ค. 2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นการตรวจวินิจฉัยโรค ประเมิน รักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน
การเป็นซ�ำ้ หรือภาวะแทรกซ้อน แก่ผปู้ ว่ ยทีม่ คี วามพิการ หรือเสือ่ มสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธกี ารใช้ยา การท�ำ
หัตถการ การใช้เครือ่ งมือ การออกก�ำลังกายจ�ำเพาะ การให้คำ� แนะน�ำทางการแพทย์ การใช้อปุ กรณ์ชว่ ยเหลือ
หรือทดแทน หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ในปัจจุบันจะพบโรคต่างๆ ที่ต้องอาศัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตรวจรักษา เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปรกติของระบบกล้ามเนื้อ และข้อต่อ อัมพาตครึ่งซีกจากโรค
หลอดเลือดสมอง ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการเจ็บปวดทัง้ ชนิดเรือ้ รังและไม่เรือ้ รัง เป็นต้น ซึง่ การท�ำกายภาพบ�ำบัดเป็นสิง่ ที่
ส�ำคัญมากในการรักษาอาการและฟืน้ ฟูรา่ งกาย ยิง่ ถ้าผูป้ ว่ ยสามารถออกก�ำลังแขนด้วยการยก การดึงรัง้ ได้
ย่อมเป็นผลดีต่อการฟื้นฟู แต่ในปัจจุบันการกายภาพบ�ำบัดยังไม่มีอุปกรณ์ในการกายภาพเฉพาะแขนที่
สะดวกในการพกพา สามารถท�ำเองได้ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยหรือญาติผปู้ ว่ ยสามารถประดิษฐ์ได้เอง และออกก�ำลังกาย
ได้ตลอดเวลาในที่พักอาศัยของผู้ป่วย

สรุปเทคโนโลยี

ยางยืดพลิกข้อมือ ประกอบด้วยยางยืดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการยืดหยุน่ และมีแรงสะท้อนกลับ จากการดึงยางยืด
ท�ำให้เกิดการออกก�ำลังกายแขน มือ ของผูป้ ว่ ย ตลอดเวลาทีส่ วมสิง่ ประดิษฐ์ ซึง่ ยางยืดพลิกมือ เป็นอุปกรณ์
ที่มีน�้ำหนักเบา สามารถสวมใส่ได้ตลอดเวลา พกพาไปได้ง่าย ผู้ป่วยสามารถท�ำกายกายภาพเองได้ และ
มีประโยชน์อย่างยิ่งในการบ�ำบัดอาการกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง ในการพลิกมือจะท�ำให้กล้ามเนื้อแขน และ
ข้อมือได้รับการฟื้นฟู

ความร่วมมือที่เสาะหา  

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมู
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักบริการวิชาการ 		
มหาวิทยาลัยบูรพา
0 3810 2287
0 3810 2287
tlo.buu.n@gmail.com

ยางยืดคล้องแขน
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ดร.เมธี ธรรมวัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503000054 ยื่นค�ำขอวันที่ 13 ม.ค. 2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นการตรวจวินิจฉัยโรค ประเมิน รักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน
การเป็นซ�้ำหรือภาวะแทรกซ้อน แก่ผู้ป่วยที่มีความพิการ หรือเสื่อมสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีการใช้ยา
การท�ำหัตถการ การใช้เครื่องมือ การออกก�ำลังกายจ�ำเพาะ การให้ค�ำแนะน�ำทางการแพทย์ การใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือหรือทดแทน หรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสม ในปัจจุบันจะพบโรคต่างๆ ที่ต้องอาศัยแพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟูตรวจรักษา เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปรกติของระบบกล้ามเนื้อ และข้อต่อ อัมพาตครึ่งซีกจาก
โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดทั้งชนิดเรื้อรังและไม่เรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งการท�ำกายภาพบ�ำบัด
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากในการรักษาอาการและฟื้นฟูร่างกาย ยิ่งถ้าผู้ป่วยสามารถออกก�ำลังแขนด้วยการยก
การดึงรั้งได้ย่อมเป็นผลดีต่อการฟื้นฟู แต่ในปัจจุบันการกายภาพบ�ำบัดยังไม่มีอุปกรณ์ในการกายภาพ
เฉพาะแขนทีส่ ะดวกในการพกพา สามารถท�ำเองได้ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยหรือญาติผปู้ ว่ ยสามารถประดิษฐ์ได้เอง และ
ออกก�ำลังกายได้ตลอดเวลาในที่พักอาศัยของผู้ป่วย

สรุปเทคโนโลยี

ยางยืดคล้อง ประกอบด้วยยางยืดที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น และมีแรงสะท้อนกลับจากการดึงยางยืด
ท�ำให้เกิดการออกก�ำลังกายแขน มือ ของผู้ป่วย ตลอดเวลาที่สวมสิ่งประดิษฐ์ ยางยืดคล้องแขน เป็นอุปกรณ์
ที่มีน�้ำหนักเบา สามารถสวมใส่ได้ตลอดเวลา พกพาไปได้ง่าย ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยสามารถท�ำกายภาพ
เองได้ และมีประโยชน์อย่างยิ่งในการบ�ำบัดอาการกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง โดยสิ่งประดิษฐ์นี้มีการใช้วัสดุที่
สามารถหาได้ทั่วไปน�ำมาประดิษฐ์ และไม่ยุ่งยากในการสวมใส่ ท�ำให้จัดเก็บได้ง่าย

ความร่วมมือที่เสาะหา  

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมู
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักบริการวิชาการ 		
มหาวิทยาลัยบูรพา
0 3810 2287
0 3810 2287
tlo.buu.n@gmail.com
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สารสกัดจากดีบัวเพื่อควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.กนกนุช นรวรธรรม
คณะสหเวชศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5571 เรื่อง สารสกัดจากดีบัวเพื่อควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อน ซึ่งมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน เพื่อควบคุมระดับ
น�้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ ท�ำให้เกิดอาการแทรกซ้อนในระบบต่างๆ เช่น ไขมันในเลือสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด และโรคอื่นๆ อีกมากมาย วิธีการรักษาโรคเบาหวานที่สำ� คัญ คือ การควบคุมอาหาร การออก
ก�ำลังกาย และการใช้ยาลดน�ำ้ ตาลในเลือด

สรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธีการสกัดสารจากดีบัวของดีบัวหลวงและน�ำสารสกัดดังกล่าวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดและ/หรือ
ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และมุ่งหวังว่าผลการทดลองที่ได้จะสามารถน�ำไป
พัฒนาต่อยอด เพื่อใช้เป็นยาส�ำหรับรักษาโรคเบาหวานจากสมุนไพรภายในประเทศ ช่วยลดการน�ำเข้ายา
จากต่างประเทศ และท�ำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองด้านสาธารณะสุขได้

ความร่วมมือที่เสาะหา  

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมู
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักบริการวิชาการ 		
มหาวิทยาลัยบูรพา
0 3810 2287
0 3810 2287
tlo.buu.n@gmail.com

กลุ่มเกษตร ประมง
(31 ผลงาน)

อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า
[Fish X-Change]
ผลงานเด่น (NSTDA Investors’ Day)

นักวิจัยเจ้าของผลงาน

รศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล และคณะ หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

- ลดระยะเวลาแปลงเพศปลานิลให้น้อยลงจากวิธีดั้งเดิม 21-28 วัน เหลือเพียง 5-15 นาที/ชุด
- ลดปริมาณการใช้สารเคมี (ฮอร์โมนเพศผู้แอนโดรเจน) ที่ใช้ในกระบวนการแปลงเพศปลานิลน้อยลง
3,600 เท่า (คิดเทียบที่จ�ำนวนปลา 10,000 ตัว/2 ไร่) และลดโอกาสปนเปื้อนสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม
- สารละลายฮอร์โมนที่ใช้ในกระบวนการสามารถน�ำกลับมาใช้ซำ�้ ใหม่ได้ “Reuse hormone”
- ชุดอุปกรณ์ใช้งานง่ายและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน “User Friendly”
- เป็นเทคโนโลยีสะอาด “Green farm technology” รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมนโยบายปลานิลส่งออก
ตามมาตรฐาน GAP

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

ชุดอุปกรณ์ให้ก�ำเนิดสัญญาณไฟฟ้าที่มีค่าเฉพาะ กระตุ้นให้เกิดการขยายรูที่เยื่อหุ้มผนังเซลล์ไข่สัตว์น�้ำ
เพื่อน�ำพาสารฮอร์โมนเพศที่จ�ำเป็นเข้าสู่ภายใน วิธีการใช้งานไม่ซับซ้อน เพียงใส่ไข่ปลาพร้อมสารละลาย
ลงในชุดขั้วไฟฟ้า และกดปุ่มสั่งการชุดอุปกรณ์เพียงครั้งเดียว สามารถชักน�ำเพศไข่ปลาให้เปลี่ยนเป็นเพศผู้
ได้สูงสุด 2,000 ฟอง/ครั้ง ภายในระยะเวลา 15 นาที (อัตรา 8,000 ฟอง/ชั่วโมง) น�้ำยาสารละลายสามารถ
น�ำกลับมาใช้ซ�้ำใหม่ได้ (175 มิลลิลิตร/2,000 ฟอง ใช้ซ�้ำ 20 ครั้ง เฉลี่ยฟองละ 0.09 บาท) ไข่ปลาที่ผ่าน
การเหนี่ยวน�ำเพศด้วยวิธีไฟฟ้าสามารถน�ำไปเพาะเลี้ยงให้เจริญเติบโตเป็นลูกปลาที่แข็งแรงด้วยระบบ
วิธีการเพาะเลี้ยงตามปกติโดยไม่จ�ำเป็นต้องให้อาหารปลาที่ผสมฮอร์โมนเพศอีกต่อไปจวบจนกระทั่งถึง
ช่วงอายุทสี่ ามารถจับขายได้ (4-6 เดือน) ด้วยผลผลิตอัตราการตายทีน่ อ้ ยกว่า 7% อัตราการฟักของไข่ปลา
(hatching) 93-100% อัตราการรอด (survival rate) 63-98% และอัตราการแปลงเพศเป็นเพศผู้ไม่น้อยกว่า
82% ชุดอุปกรณ์ใช้งานได้นอกสถานที่ บริโภคก�ำลังไฟ < 1 มิลลิวัตต์/ครั้ง

การประยุกต์ใช้งาน

- ใช้เปลี่ยนเพศไข่สัตว์น�้ำเศรษฐกิจชนิดอื่นที่มีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน
- บรรจุสารฮอร์โมน วิตามิน และสารอื่นที่จ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของไข่ปลาด้วยวิธีการเดียวกับการ
แปลงเพศไข่ปลา
- สนามไฟฟ้าท�ำให้ผิวเซลล์ไข่ปลาสะอาดปราศจากแบคทีเรียและสิ่งปนเปื้อน

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

กลุ่มธุรกิจเพาะเลี้ยงปลานิล และที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนเพศไข่สัตว์นำ�้ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศที่สนใจในเทคโนโลยีใหม่ และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

- ค�ำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 1501006035 ชื่อ “กระบวนการควบคุมเพศของไข่ปลาด้วยเทคนิคทางไฟฟ้า
และสูตรน�้ำยาที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าว”
- ค�ำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1503001629 ชื่อ “อุปกรณ์กระตุ้นการขยายรูเยื่อหุ้มผนังเซลล์ไข่สัตว์น�้ำ
ด้วยสัญญาณไฟฟ้า”

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปลักษณ์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ตลาด

ภาพรวมตลาด

อุตสาหกรรมการส่งออกปลานิลเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นปลาเศรษฐกิจน�ำ้ จืดเนื้อขาวที่มีรสชาติดีและ
ราคาไม่แพง เป็นปลาเศรษฐกิจดาวรุ่งอันดับต้นของประเทศและของโลก มีผลผลิตมวลรวมในประเทศเฉลี่ย
ประมาณ 18,400 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 30.4 ของผลผลิตสัตว์นำ�้ จืดและมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ปัจจุบัน
ความต้องการบริโภคปลานิลในตลาดโลกโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากเป็นปลาเนื้อขาว มีราคาถูกเมื่อเทียบกับปลาเนื้อขาวชนิดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด
ต่างประเทศกลุม่ EU ทัง้ นีป้ ลาทีเ่ พาะเลีย้ งโดยปราศจากสารพิษไม่ปนเปือ้ นการเลีย้ งด้วยฮอร์โมนเพศสังเคราะห์
และปลานิลที่ปราศจากกลิ่นสาบคาว ก�ำลังเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออก ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�ำเข้า
ปลานิลรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีแหล่งน�ำเข้าส�ำคัญคือสาธารณรัฐประชาชนจีน

สนใจสอบถามข้อมูล
- คุณรัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1357
อีเมล์ : ratchawan.tanuttawongcharoen@nstda.or.th
- ดร.วงศกร พูนพิริยะ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2117 6439
อีเมล์ : vongsakorn@nstda.or.th
- รศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
โทรศัพท์
: 0 7627 6154
อีเมล์ : sakshin.b@phuket.psu.ac.th
- ศูนย์ลงทุน ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1340
อีเมล์ : nic@nstda.or.th
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สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารส�ำหรับพืชไร้ดิน
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง
ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสทิ ธิบตั ร เลขที่ 1503000472 เรือ่ ง สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารพืชส�ำหรับใช้ฉดี พ่นทางใบ
ยื่นค�ำขอวันที่ 1 เม.ย. 2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ เป็นการปลูกพืชอีกวิธี ซึ่งมีความแพร่หลายมากในปัจจุบัน เนื่องจากง่าย
ต่อการควบคุมปริมาณธาตุอาหารของพืช และยังสามารถจัดสถานที่ปลูกได้ไม่ยาก เหมาะกับบุคคลทั่วไป
ซึ่งต้องการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์ไว้รับประทานเอง รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เน้นการส่งออกผลผลิต
รวมถึงการขายภายในประเทศ ลักษณะทัว่ ไปของการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ คือ การปลูกพืชลงบนวัสดุปลูก
ทีส่ ามารถควบคุมธาตุอาหารพืชได้ โดยอาจจะเป็นแบบให้รากพืชลอยอยูใ่ นสารละลายธาตุอาหารโดยมีวสั ดุ
ที่ใช้โอบอุ้มต้นพืช หรืออาจปลูกบนวัสดุปลูกที่ไม่มีธาตุอาหาร เช่น เพอร์ไลต์ แล้วค่อยๆ หยดสารอาหาร
ลงไปบนวัสดุนี้เพื่อพืชสามารถดูดซึมได้ทางราก อุตสาหกรรมธาตุอาหารส�ำหรับพืชจึงเป็นอุตสาหกรรมที่มี
การเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อลักษณะการใช้ชีวิตของมนุษย์ นอกจากการใช้
สารละลายธาตุอาหารส�ำหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์แล้ว สารละลายธาตุอาหารยังถูกใช้เพื่อเพิ่ม
ผลิตผลทางเกษตรกรรม ช่วยเพิ่มคุณสมบัติที่ดีให้กับพืชในบริเวณที่มีการขาดแคลนธาตุอาหารนั้นๆ

สรุปเทคโนโลยี

สารละลายธาตุอาหารส�ำหรับใช้ในการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ หรือใช้ฉีดเพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือ
บ�ำรุงรักษาต้นไม้ชนิดอื่น ซึ่งสารละลายธาตุอาหารนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มีความเสถียรในการเก็บ
(storability) เนื่องจากไม่สลายตัวง่ายเมื่อถูกแสงหรือความร้อน และเป็นแหล่งของกรดอะมิโนไกลซีนให้
กับพืชได้ สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารส�ำหรับพืชไร้ดนิ ทีป่ ระกอบด้วยสารละลายจุลธาตุ เหล็ก ทองแดง
และสังกะสีสำ� หรับใช้ฉีดพ่นทางใบพืช ร่วมกับการให้สารละลายธาตุอาหารหลักทางรากในการปลูกพืชแบบ
ไฮโดรโพนิกส์ โดยสารละลายจุลธาตุดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติงาน
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณสโรชา เพ็งศรี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:

ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
0 2564 7000 ต่อ 1311
0 2564 7003
sarocha.phengsri@nstda.or.th

ชุดตรวจโรคกุ้งตายด่วน (EMS)
ด้วยเทคนิค LAMP Nano gold
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
นายณรงค์ อรัญรุตม์, นางสาว จันทนา ค�ำภีระ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603000321 กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย V.parahaemolyticus
ก่อโรคตับตายเฉียบพลันในกุ้ง

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

จากการศึกษาวิจัยเพื่อหาสาเหตุของอาการตับตายเฉียบพลัน Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) หรือโรคกุง้ ตายด่วน หรือ EMS ซึง่ ขณะนีย้ งั ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชดั เจน แต่ลกั ษณะที่
ส�ำคัญอย่างหนึ่งคือกุ้งจะมีลักษณะอาการตับวายเฉียบพลัน จากผลการวิจัยจากกว่า 10 ห้องปฏิบัติทั่วโลก
ได้ผลทีส่ อดคล้องกัน คือตัวอย่างกุง้ ทีป่ ว่ ยพบแบคทีเรียกลุม่ วิบริโอ จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ Vibrio parahaemolyticus
ดังนั้นการควบคุมปริมาณเชื้อวิบริโอในทุกช่วงอายุของกุ้ง น่าจะช่วยให้กุ้งรอดจากอาการตับตายเฉียบพลัน
หรืออาการตายด่วนได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีรายงานการพัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยาในการตรวจ
แบคทีเรียวิบริโออยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่ยังขาดชุดตรวจส�ำเร็จรูปที่มีขั้นตอนการตรวจที่ง่าย ไว และราคาถูก
ซึ่งหากท�ำการวิจัยและพัฒนาส�ำเร็จจะท�ำให้ฟาร์มขนาดเล็ก หรือเจ้าของโรงเพาะฟักสามารถท�ำการตรวจ
วิเคราะห์โรคเบื้องต้นด้วยตนเองได้

สรุปเทคโนโลยี

ชุดตรวจโรคกุง้ ตายด่วน ด้วยเทคนิค LAMP Nano gold เป็นการตรวจหาเชือ้ แบคทีเรีย V. parahaemolyticus
ซึ่งเป็นสาเหตุการก่อโรคกุ้งตายด่วนที่เป็นโรคตับตายเฉียบพลัน (EMS/AHPND) เป็นวิธีที่มีความไวและ
ความจ�ำเพาะ ง่ายต่อการวิเคราะห์ผลไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาน้อยกว่าเทคนิคอื่นที่มี
ปรากฏมาก่อน สามารถตรวจผลได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ Pilot Scale

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณรัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1357
อีเมล์
: ratchawan.tan@nstda.or.th
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ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม
แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นย�ำ (blueAMP)
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย  

ดร.วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503000427 เรื่อง กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus
agalactiae ก่อโรคในปลา ยื่นค�ำขอวันที่ 27 มีนาคม 2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมในปัจจุบัน เกษตรกรพบปัญหาอัตราการรอดที่ต�่ำมากในปลาขนาด
50-100 กรัม หรือเรียกว่า “ปลานิ้ว” และอัตราการรอดเพียงแค่ร้อยละ 60 ในขนาดปลา 100 กรัมขึ้นไปจนถึง
ขนาดจับขาย คือประมาณ 800-1,000 กรัม ลักษณะของการตายมีรปู แบบต่างๆ เช่น ว่ายน�ำ้ ผิดปกติ ตาโปน
มีรอยเลือดออกใต้ผิวหนัง แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือไม่แสดงลักษณะอาการและไม่มีการลอยตัวตาย แต่เมื่อจับ
ปลาจะพบอัตรารอดเพียงร้อยละ 30-40 และบางตัวยังคงมีรอ่ งรอยของโรค มีลกั ษณะไม่นา่ รับประทานท�ำให้
ไม่สามารถขายได้ เนื่องจากผลผลิตปลานิลและปลาทับทิมจะส่งไปภัตตาคารอาหารมากที่สุดร้อยละ 65
ส่วนทีเ่ หลือจะเป็นลักษณะค้าปลีก ดังนัน้ จึงส่งผลกระทบในการเพิม่ ต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะค่าอาหารเสริม
โพรไบโอติก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของปลาให้อยู่รอด โดยเมื่อตรวจโรคในปลานิลและปลาทับทิมพบเชื้อก่อ
โรคทีส่ ำ� คัญทัง้ หมด 3 ชนิด ได้แก่ Streptococcus agalactiae, Streptococcus iniae, และ Francisellanoatunensis
subsp. Orientalis (syn. F. asiatica) ด้วยเทคนิค PCR ซึ่งมีความไว ความแม่นย�ำ และใช้กันอย่าง
แพร่หลายในห้องปฏิบตั กิ าร แต่ยงั คงมีขนั้ ตอนทีซ่ บั ซ้อนในการเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเอ เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง และมี
ต้นทุนสูง จากความต้องการใช้เครื่อง Thermal cycler ที่มีราคาแพงซึ่งใช้เวลานานในการทดสอบ
(4-6 ชั่วโมง) มีความเหมาะสมเฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

สรุปเทคโนโลยี

ชุดตรวจโรคโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและทับทิม แบบง่ายและรวดเร็ว ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี
ของเชือ้ ก่อโรค Streptococcus agalactiae และ Streptococcus iniae ทีม่ คี วามจ�ำเพาะ รวดเร็ว ราคาถูก
ซึง่ ประกอบไปด้วยหลอดทดลองทีม่ สี ารปฏิกริ ยิ าแลมป์ในรูปแบบผง พร้อมทัง้ ตัวควบคุมบวกในการแยกตรวจ
หาเชือ้ ก่อโรคแต่ละชนิด น�ำ้ ยาสกัดดีเอ็นเอแบบง่าย ในการสกัดสารดีเอ็นเอนัน้ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
สามารถใช้เนื้อเยื่อขนาด 1 เซนติเมตร หรือปริมาณ 50 มิลลิกรัม หรือไข่ปลา จ�ำนวน 5 ใบ ต่อตัวอย่าง
หรือลูกปลาขนาดอายุตั้งแต่ 10 วัน จ�ำนวน 5 ตัว ต่อตัวอย่าง จากนั้นท�ำการเจือจางดีเอ็นเอเพื่อน�ำไป
ทดสอบด้วยเทคนิคแลมป์เปลีย่ นสี ในส่วนของปฏิกริ ยิ าแลมป์แบบผงน�ำมาละลายด้วยน�ำ้ ยาทดสอบ จะเห็น
เป็นสารละลายสีมว่ ง และผสมสารละลายดีเอ็นเอลงแต่ในหลอดทดลอง แล้วน�ำไปอุน่ ในกล่องให้ความร้อน
อ่างน�ำ้ ร้อน ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 63 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที และอ่านผลทดสอบด้วยตาเปล่า ถ้าในตัวอย่าง
มีการติดเชื้อ จะมีการเปลี่ยนสีจากม่วงเป็นฟ้า ในขณะที่ตัวอย่างไม่มีการติดเชื้อสารละลายยังคงเป็นสีม่วง
ตามเดิม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณรัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1357
อีเมล์
: ratchawan.tan@nstda.or.th

ENZboost สารเสริมในอาหารสัตว์
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ นางสาววราศิรินทร์ สอนเล็ก
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ความลับทางการค้า

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ฟาร์มเกษตรกรและผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่นิยมใช้ข้าวโพดและถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบส�ำหรับ
ท�ำอาหารสัตว์ ด้วยเหตุนอี้ าหารสัตว์จงึ มีองค์ประกอบของแมนแนนและกาแลคโตแมนแนนอยูส่ งู ซึง่ แมนแนนนัน้
ท�ำให้เกิดความหนืดในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ ส่งผลให้ระบบย่อยของสัตว์ทำ� งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
และขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุอาหารอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสัตว์และลดประสิทธิภาพของ
อัตราแลกเนื้อ คณะนักวิจัยน�ำเอนไซม์แมนนาเนสจากเชื้อรา Aspergillus niger มาใช้เป็นสารเสริมใน
อาหารสัตว์ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในล�ำไส้ส่งผลให้สัตว์แข็งแรงและ
เจริญเติบโตดี

สรุปเทคโนโลยี

ENZboost เป็นเอนไซม์แมนนาเนสจากเชือ้ รา Aspergillus niger สามารถเพิม่ การใช้ประโยชน์ของพลังงาน
ในสูตรอาหารได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการเติมเอนไซม์ นอกจากนี้ แมนโนโอลิโก
แซคคาไรด์ (manno-oligosaccharides) ที่เกิดขึ้นยังสามารถใช้เป็นพรีไบโอติกส�ำหรับสัตว์ โดยมีหน้าที่ใน
การกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในล�ำไส้ส่งผลให้สัตว์แข็งแรงและเจริญเติบโตดี

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณรัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1357
อีเมล์
: ratchawan.tan@nstda.or.th
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ซอฟต์แวร์วัดขนาดเม็ดอาหารสัตว์ (สายวัด)
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

คุณรุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

• ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1001000855 เรื่อง อุปกรณ์และวิธีการวัดขนาดวัตถุเพื่อการควบคุมคุณภาพ
การผลิตอาหารสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ ยื่นค�ำขอวันที่ 10 มิถุนายน 2553
• ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1001006933 เรื่อง วิธีการจ�ำแนกวัตถุวงกลมและวัตถุสี่เหลี่ยม
โดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ ยื่นค�ำขอวันที่ 24 มิถุนายน 2553
• ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1101001314 เรื่อง วิธีการหาต�ำแหน่งแกนตั้งและแกนนอนของวัตถุรูปร่างสี่เหลี่ยม
อัตโนมัติ ยื่นค�ำขอวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
• ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 12010062074 เรื่อง วิธีการจ�ำแนกวัตถุวงกลมและวัตถุสี่เหลี่ยมอัตโนมัติ
ด้วยการแปลงเรดอน ยื่นค�ำขอวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

งานวิจัยนี้เกิดจากการน�ำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชันมาใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น�้ำ เช่น
อาหารกุ้ง ปลา และกบ โดยทั่วไปในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตของอาหารสัตว์ จะต้องมี
การวัดขนาดอาหารเม็ดให้ได้ขนาดที่มีมาตรฐาน โดยใช้แรงงานคนในการสุ่มวัดทีละเม็ด ท�ำให้ต้องสูญเสีย
เวลาและแรงงานเป็นอย่างมาก ถ้าหากมีเครื่องมือช่วยตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติแทนที่แรงงานมนุษย์
จะช่วยลดเวลาการท�ำงานและท�ำให้ทำ� งานได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซอฟต์แวร์วดั ขนาดถูกพัฒนาเพือ่ เป็น
เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตในอาหารสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีภาพและช่วยปรับปรุงหรือ
แทนที่กระบวนการท�ำงานแบบเดิมให้สะดวกและได้มาตรฐานขึ้น

สรุปเทคโนโลยี

ซอฟท์แวร์ชว่ ยวัดขนาดวัตถุเพือ่ การควบคุมคุณภาพการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ แบบ CCD
(Charged-coupled device) โดยภาพวัตถุจะถูกบันทึกเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์รปู ร่าง จนได้ขนาดความกว้าง
และความยาวของวัตถุแต่ละเม็ด พร้อมทัง้ สรุปขนาดของวัตถุอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ อีกทัง้ ยังวิเคราะห์
และสรุปรายงานการตรวจสอบคุณภาพได้อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวศศิน เชาวนกุล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 6700 ต่อ 1324
อีเมล์
: sasin.chaowanakul@tmc.nstda.or.th

นวัตกรรมเม็ดลูกดินส�ำหรับการบ�ำบัดขยะอินทรีย์
หรือใช้เป็นวัสดุปลูก
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9329 เรื่อง สูตรเม็ดดินที่ใช้เป็นวัสดุปลูกหรือเป็นวัสดุที่นำ� ไปใช้บำ� บัดขยะอินทรีย์
และกรรมวิธีการผลิต

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

โดยทั่วไปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตัวอย่างเช่น ฟางข้าว แกลบ ซังข้าวโพด ชานอ้อย ขุยมะพร้าว เศษ
ชิ้นไม้ และขี้เลื่อย เป็นต้น ได้ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีการเกษตร เช่น การน�ำไปใช้บ�ำบัดขยะอินทรีย์โดยเทคโนโลยีการหมักปุ๋ย การน�ำไปใช้ผลิตวัสดุ
เพาะช�ำด้านการเกษตร อย่างไรก็ตาม จากวิกฤตปัญหาด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบัน ส่งผลให้วัสดุชีว
มวลดังกล่าวได้ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานทดแทนเพิ่มมาก นอกจากนี้ การบ�ำบัดขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือนโดยเทคโนโลยีการหมักปุย๋ มักประสบปัญหาปริมาณความชืน้ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากการป้อนมูลฝอย
เข้าสู่ระบบการหมักทุกวัน จึงอาจส่งผลให้ระบบการหมักล้มเหลวเกิดสภาพการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ
หรือเกิดการเน่าเสียได้โดยง่าย ดังนั้นการพัฒนาวัสดุพยุงแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการระบาย
อากาศและการดูดซับความชื้นส่วนเกินของกระบวนการหมักขยะอินทรีย์โดยใช้เป็นวัสดุหมักร่วมสามารถ
ลดปัญหาดังกล่าวลงได้

สรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธกี ารผลิตเม็ดดินประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนหลัก คือ ขัน้ ตอนการผสมส่วนประกอบของเม็ดดิน ขัน้ ตอน
การขึ้นรูปเม็ดดิน ขั้นตอนการท�ำเม็ดดินให้แห้งโดยใช้ความร้อน และขั้นตอนการท�ำให้เม็ดดินเย็นตัวลงและ
การบรรจุผลิตภัณฑ์ ลักษณะเม็ดดินตามการประดิษฐ์นี้ มีสตี ามธรรมชาติของดินทีผ่ สม น�ำ้ หนักเบา มีความแกร่ง
ไม่แตกร้าวเมือ่ สัมผัสแดด ไม่เปือ่ ยยุย่ เมือ่ แช่นำ�้ ดูดซึมน�ำ้ ได้ดี นอกจากนี้ ยังพบว่าเม็ดดินดังกล่าวไม่เป็นพิษ
ต่อจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ สามารถประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัวกลาง (media) ส�ำหรับการเจริญเติบโตให้แก่
จุลินทรีย์ในระบบการหมักและน�ำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ�้ำได้โดยง่าย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส. นภัสนันน์ กล้าวิกย์การ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

งานการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
0 2278 8219
0 9914 6626 5
0 2298 0454
napatsanan@trf.or.th
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ชุดทดสอบอิมมูโนวินิจฉัยส�ำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพ
และความแม่นย�ำสูงส�ำหรับการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
และพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

พยาธิใบไม้ในตับ Fasciola gigantica และพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหาร paramphistomes เป็นสาเหตุ
ของโรคพยาธิใบไม้ในตับ (fasciolosis) และโรคพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหาร (paramphistomosis) ของ
ปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ แพะ และแกะ รวมถึงมนุษย์ พบการระบาดในเขตร้อนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
การวินจิ ฉัยโรคในปัจจุบนั ใช้วธิ กี ารตรวจนับไข่พยาธิในอุจจาระของสัตว์ทตี่ ดิ เชือ้ โดยการส่องกล้องจุลทรรศน์
ซึ่งไม่สามารถวินิจฉัยโรคในระยะแรกของการติดเชื้อได้ ใช้เวลาในการตรวจนาน ผลที่ได้ไม่มีความแม่นย�ำ
ผู้ตรวจต้องมีความช�ำนาญ

สรุปเทคโนโลยี

ชุดทดสอบส�ำหรับการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ในตับ (fasciolosis) และโรคพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหาร
(paramphistomosis) เป็นชุดทดสอบทีม่ คี วามไวและความจ�ำเพาะในการตรวจหาเชือ้ พยาธิใบไม้ในตับและ
พยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหาร โดยประกอบไปด้วยถาดทดสอบที่เคลือบด้วยแอนติบอดีที่จำ� เพาะและน�ำ้ ยา
ส�ำหรับการทดสอบ ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
นภัสนันน์ กล้าวิกย์การ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

งานการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
0 2278 8219
0 9914 6626 5
0 2298 0454
napatsanan@trf.or.th

พอลิเมอร์ดูดซึมน�ำ้ สูง
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา, ดร.เกศินี เหมวิเชียร
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา  

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1201005033 ยื่นค�ำขอวันที่ 26 ก.ย. 2555

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา  

ประเทศไทยเป็นแหล่งเกษตรกรรมทีส่ ำ� คัญของโลก เนือ่ งจากมีลกั ษณะภูมอิ ากาศและภูมปิ ระเทศทีเ่ หมาะสม
แก่การเพาะปลูกพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลายชนิด และปัจจัยที่ส�ำคัญในการท�ำการเกษตรกรรมคือ น�้ำ
เนือ่ งจากโลกปัจจุบนั ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงลักษณะทางภูมอิ ากาศมากขึน้ เช่น อุณหภูมเิ ฉลีย่ สูงขึน้ ฝนไม่ตก
ตามฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ด้วยเหตุนจี้ งึ ได้ผลิตพอลิเมอร์ดดู ซึมน�ำ้ สูง
ซึง่ เป็นพอลิเมอร์ทมี่ หี มูฟ่ งั ก์ชนั ทีม่ คี วามสามารถดูดซับน�ำ้ และกักเก็บน�ำ้ สามารถน�ำมาใช้ผสมดินเพือ่ ปรับปรุง
คุณสมบัติในการอุ้มน�้ำของดินในแปลงปลูกพืชที่มีพื้นที่แห้งแล้ง หรือใช้ผสมกับดินเพื่อปลูกพืชในอาคาร
บ้านเรือนซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการให้น�้ำ

สรุปเทคโนโลยี     

พอลิเมอร์ดดู ซึมน�ำ้ สูง (Superwater absorbent polymer, SWA) ทีผ่ ลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตจากแป้งมันส�ำปะหลัง สามารถดูดซับน�้ำและ
เก็บน�้ำได้ในปริมาณ 200-230 เท่าของน�้ำหนักแห้ง และสามารถย่อยสลายได้ในดินจึงไม่เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเหมาะแก่การน�ำมาใช้งานในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร หรือผสมกับดินหรือ
ทรายเพื่อการเพาะปลูกพืชในกิจกรรมการการเกษตรต่างๆ ตามผู้ใช้ต้องการ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
0 2401 9889 ต่อ 5918, 5933
0 6141 2283
watinc@tint.or.th
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TILAVAC: วัคซีนป้องกันเชื้อ Tilapia Lake Virus
ในปลานิลและปลานิลแดง
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ และนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1601005713 เรื่อง วัคซีนเชื้อเป็นเพื่อป้องกันโรคไวรัสสายพันธุ์ไทย (ชนิดใหม่)
ในปลานิลและปลาทับทิม ยื่นค�ำขอวันที่ 27 ก.ย. 2559
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12850 เรื่อง การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสที่ก่อโรคตายเดือนในปลานิล
และปลาทับทิมในเซลล์เพาะเลี้ยง
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001440 เรื่อง วัคซีนเชื้อตายเพื่อป้องกันโรคไวรัสชนิดใหม่สายพันธุ์ไทย
ในปลานิลและปลาทับทิม ยื่นค�ำขอวันที่ 15 ส.ค. 2559
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603002362 เรื่อง ไพร์เมอร์ที่จ�ำเพาะต่อเชื้อไวรัสชนิดใหม่สายพันธุ์ไทย
ในปลานิลและปลาทับทิมและการใช้ประโยชน์ ยื่นค�ำขอวันที่ 16 พ.ย. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ในประเทศไทยปลานิลและปลานิลแดงจัดเป็นสัตว์น�้ำจืดที่มีการเพาะเลี้ยงมากที่สุด (ประมาณ 200,000
ตันต่อปี) คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 9,700 ล้านบาทต่อปี ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลานิลและปลานิลแดงในประเทศไทย มักจะประสบปัญหาการระบาดของโรคตายเดือน โดยพบการตาย
ในช่วงหนึ่งเดือนแรกที่ย้ายปลาลงเลี้ยงในกระชังหรือบ่อดินจึงเรียกว่า “โรคตายเดือน” อัตราการตายอยู่
ระหว่าง 20-100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหานี้ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัด ประเมินความเสียหายจากปัญหา
โรคตายเดือนจะมีจ�ำนวนลูกปลาสูญเสียระหว่าง 200-300 ล้านตัว ถ้าลูกปลาราคาตัวละ 1 บาท มูลค่า
ทางเศรษฐกิจของปัญหานี้อาจสูงถึง 300 ล้านบาทต่อปี

สรุปเทคโนโลยี

วัคซีนเชือ้ ตายและวัคซีนเชือ้ เป็น (TILAVAC) เพือ่ ป้องกันโรคตายเดือนทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัสอุบตั ใิ หม่ (สายพันธุไ์ ทย)
ในปลานิลและปลานิลแดง ที่เรียกว่า ทิลาเปียเลคไวรัส (Tilapia Lake Virus; TiLV) การพัฒนาวัคซีน
ประกอบด้วยการเพิ่มจ�ำนวนเชื้อไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อให้ได้ปริมาณเชื้อที่เพียงพอ การท�ำให้เชื้อ
อ่อนแรง (เชื้อเป็น) หรือฆ่าด้วยสารเคมี (เชื้อตาย) การเตรียมแอนติเจนส�ำหรับผลิตเป็นวัคซีน การพัฒนา
วิธีตรวจหาปริมาณเชื้อในปลาที่ได้รับวัคซีนหรือติดเชื้อในธรรมชาติ การพัฒนาวิธีตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันใน
ปลาที่ได้รับวัคซีน และการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0 2797 1900 ต่อ 4314
0 8990 0611 7
0 2942 8436
fvetwsp@ku.ac.th

การจัดการการเลี้ยงปลานิลบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ เลขที่ 353113 เรื่อง โปรแกรมค�ำนวณสูตรอาหารส�ำหรับสัตว์นำ�้ บนโทรศัพท์มือถือ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ดีผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจะต้องทราบสภาพอากาศ ปริมาณและคุณภาพน�ำ้ และราคา
อย่างเป็นปัจจุบนั จะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลและจ�ำเป็นจะต้องมีการชัง่ น�ำ้ หนักและวัดความยาวของสัตว์นำ�้
อย่างต่อเนื่อง เช่น ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ทราบถึงอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น�้ำภายในบ่อหรือกระชัง
เพือ่ จะได้จดั การอาหารและน�ำ้ ได้อย่างถูกต้อง ซึง่ ปัญหาของผูเ้ พาะเลีย้ งปลานิลในปัจจุบนั คือ ไม่ได้รบั ข้อมูล
ทีเ่ ป็นปัจจุบนั และข้อมูลทีต่ อ้ งการกระจายอยูต่ ามแหล่งต่างๆ และการทราบอัตราการเจริญเติบโตของปลานิล
วิธีที่ปฏิบัติคือ การใช้แหหรือสวิงสุ่มจับสัตว์น�้ำขึ้นมาจ�ำนวนหนึ่ง แล้วท�ำการวัดความยาวและชั่งน�้ำหนัก
ซึ่งวิธีการนี้มีข้อเสียคือ สัตว์น�้ำที่ถูกจับขึ้นมาอาจจะเกิดการบอบช�้ำหรือตายได้ ขณะที่สัตว์น�้ำที่อยู่ในบ่อ
หรือกระชังก็จะถูกรบกวน เกิดความเครียดและหยุดการกินอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท�ำให้มีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตและจะกระทบต่อผลผลิตในที่สุด อีกทั้งวิธีการนี้ยังใช้แรงงานเป็นจ�ำนวนมาก ใช้ระยะ
เวลาการท�ำงานนาน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ที่
สามารถแสดงสภาพอากาศ ปริมาณและคุณภาพน�้ำ และราคาอย่างเป็นปัจจุบัน รวมถึงให้ข้อมูลด้าน
การจัดการการเลี้ยงปลานิล ซึ่งประกอบด้วยการวัดความยาวและประเมินน�้ำหนัก การจัดการด้านอาหาร
ประสิทธิภาพการเลี้ยง โรคและการป้องกันรักษาคุณภาพน�้ำ รวมถึงการค�ำนวณต้นทุนและผลตอบแทน
เพื่อให้เกษตรกรน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สรุปเทคโนโลยี

แอปพลิเคชั่น “นิล 4.0” เป็นแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถน�ำมาใช้
ในการเลี้ยงปลานิลได้ และสามารถพัฒนาไปสู่การใช้กับการเลี้ยงสัตว์น�้ำประเภทอื่นต่อไปได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0 2579 2924
0 8699 5458
0 256 13984
ffiswrt@ku.ac.th
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เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสแบบง่าย
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร เลขที่ 11855 เรื่อง เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสแบบพกพา

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปริมาณอมิโลสในเมล็ดข้าวเป็นตัวชี้วัดส�ำหรับการจ�ำแนกคุณภาพของข้าว และเป็นดัชนีบ่งชี้การปลอมปน
ของข้าวได้อกี ลักษณะหนึง่ ซึง่ วิธที นี่ ยิ มใช้โดยทัว่ ไปคือการตรวจวัดสีทเี่ กิดจากเครือ่ งวัดการดูดกลืนคลืน่ แสง
(spectrophotometer) ทีค่ วามยาวคลืน่ 620 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน อมิโลสบริสทุ ธิ์
ทีส่ ดั ส่วนต่างๆ และน�ำมาสร้างเป็นกราฟมาตรฐานในการเปรียบเทียบกับปริมาณอมิโลสในเมล็ดข้าว แล้วจึง
ค�ำนวณสมการท�ำนายปริมาณอมิโลสด้วยสมการเส้นตรง ซึ่งวิธีดังกล่าวมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความช�ำนาญ จึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสที่แบบง่าย
โดยมีการบันทึกค่าสมการมาตรฐานที่แม่นย�ำและครอบคลุมช่วงการท�ำนายที่มากกว่าปกติ ซึ่งจะท�ำให้
ค่าวิเคราะห์ที่ได้มีความแม่นย�ำและมีประสิทธิภาพสามารถค�ำนวณปริมาณอมิโลสออกมาได้ทันทีหลังจาก
การวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงของสารละลายตัวอย่าง มีการออกแบบตัวเครื่องให้มีขนาดเล็ก น�้ำหนักเบา
สามารถพกพาเพื่อปฏิบัติงานนอกห้องปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้ง่ายขึ้น และ
ได้ผลที่แม่นย�ำ

สรุปเทคโนโลยี

เครือ่ งวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสในเมล็ดข้าว ตัวเครือ่ งมีขนาดเล็กกว่าเครือ่ ง spectrophotometer ทัว่ ไป โดยมี
ช่องส�ำหรับบรรจุสารละลายตัวอย่าง ตัวเครือ่ งสามารถค�ำนวณปริมาณอมิโลสได้ทนั ทีโดยชุดสมการเส้นตรง
ส�ำหรับค�ำนวณปริมาณอมิโลสที่บันทึกอยู่บนหน่วยความจ�ำของเครื่อง โดยไม่ต้องสร้างกราฟมาตรฐาน
สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสได้งา่ ย เป็นการลดขัน้ ตอนในการสร้างกราฟทีย่ งุ่ ยากลง ท�ำให้ประหยัด
เวลาในการตรวจวิเคราะห์ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น�้ำหนักเบา สามารถพกพาเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่
จึงท�ำให้ปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0 2579 3130
0 8139 0009 1
0 2579 8580
taneesree@yahoo.com

กระบวนการแปรรูปผลไม้ครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ความรู้ เรือ่ ง กระบวนการแปรรูปแบบครบวงจรและการประยุกต์ใช้สารออกฤทธิท์ างชีวภาพเพือ่ การแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 0901005165 เรื่อง กระบวนการแปรรูปมะม่วงผงอบแห้งแบบแช่แข็งครบวงจร
ยื่นค�ำขอวันที่ 19 พ.ย. 2552

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผลไม้ของไทยนั้น มีรสชาติอร่อยและให้คุณค่าของสารอาหารและวิตามินเกลือแร่ที่ส�ำคัญมากมาย อีกทั้ง
ยังมีสรรพคุณในการรักษาโรค และยังสามารถสกัดมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส�ำอางได้อีกด้วย นอกจาก
ส่วนของเนื้อที่ให้สารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ยังพบว่า เปลือกของผลไม้
บางชนิด เช่น เปลือกมะม่วง เปลือกมังคุด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
เครือ่ งส�ำอาง ซึง่ กระบวนการแปรรูปผลไม้อบแห้งแบบแช่แข็งให้เป็นผงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดนัน้ จะช่วยให้
สามารถใช้ประโยชน์จากผลไม้ได้ครบทุกส่วนโดยไม่มสี ว่ นทีต่ อ้ งทิง้ ให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม และยังช่วย
เพิ่มมูลค่าของมังคุด มะนาว มะกรูดและมะม่วงซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจของไทย ที่ล้นตลาดในฤดูกาลอันจะ
ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลไม้ไทยได้อีกทางหนึ่ง

สรุปเทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการแปรรูปผลไม้ ท�ำให้สามารถใช้ประโยชน์จากผลไม้ได้ครบทุกส่วน
โดยไม่มีส่วนที่ต้องทิ้ง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�้ำเลิศ, ศศิธร บูรณตรีเวทย์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์
: 0 2470 9626
โทรสาร
: 0 2872 9083
อีเมล์
: amornrat.wat@kmutt.ac.th
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เครื่องบ�ำบัดน�้ำเสียแบบรวมตะกอน
ด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12659 เรื่อง เครื่องบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า นอกจากสามารถปรับคุณภาพน�ำ้ ทิง้ ชุมชนให้ได้ตามมาตรฐานแล้ว
ยังสามารถก�ำจัดโลหะหนัก ของแข็งแขวนลอย อนุภาคคอลลอยด์ขนาดเล็ก น�้ำมันและไขมัน สารละลาย
อิมัลชัน และสารอินทรีย์เชิงซ้อนได้ด้วย อย่างไรก็ตาม การบ�ำบัดน�้ำเสียนี้จ�ำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
ในกระบวนการ ซึ่งเป็นอุปสรรคส�ำหรับการบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำหรับแหล่งน�้ำธรรมชาติที่ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล
จากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ โดยเฉพาะแหล่งน�้ำหรือบริเวณที่มีสิ่งปนเปื้อนและสารแขวนลอยสูง ซึ่งจะ
ท�ำให้ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบเติมก๊าซออกซิเจนด้วยกังหันบ�ำบัดน�้ำเสียไม่สามารถท�ำงานได้หรืออุปกรณ์
บ�ำบัดน�้ำอาจมีคราบสารเกาะได้ง่ายซึ่งจะท�ำให้ประสิทธิภาพการบ�ำบัดน�้ำลดลงและมีอายุการใช้งานสั้น
จากประเด็นดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์ “เครื่องบ�ำบัดน�้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์” ลักษณะเด่นของการประดิษฐ์นี้ คือ การบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยไฟฟ้าที่ไม่มีส่วนที่เคลื่อนที่และ
ใช้พลังงานไฟฟ้าส�ำหรับกระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสียจากแสงอาทิตย์

สรุปเทคโนโลยี

เครื่องบ�ำบัดน�้ำเสียแบบรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้วย ชุดก�ำเนิดไฟฟ้าที่
ท�ำหน้าที่แปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้า โดยชุดก�ำเนิดไฟฟ้าจะเชื่อมต่อกับชุดปรับระดับแรงดันไฟฟ้า
เพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้ชุดก�ำเนิดไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดและให้ชุดจัดเก็บไฟฟ้าสามารถ
จัดเก็บไฟฟ้าที่เหลือใช้จากกระบวนการ ไฟฟ้าที่แปลงได้จะถูกป้อนให้กับขั้วไฟฟ้าที่ท�ำหน้าที่สร้างปฏิกิริยา
ไฟฟ้าเคมีที่สามารถท�ำให้สารปนเปื้อนในน�้ำเสียรวมตัวกันและตกตะกอน โดยชิ้นส่วนต่างๆ ถูกยึดบน
โครงฐานที่สามารถลอยบนผิวน�้ำได้อย่างปลอดภัย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย
-

สนใจสอบถามข้อมูล
อทิตยา โพนทอง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 4375 4192
0 9565 9064 2
0 4375 4192
msu_ipmo@hotmail.com

สูตรอาหารส�ำหรับปลาหนัง
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ�ำพัน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พัฒนาสายพันธุ์ปลาหนังลูกผสมระหว่างปลาบึก กับ ปลาสวาย ซึ่งได้ดึงเอา
จุดเด่นของปลาทั้งสองชนิดมาอยู่ในพันธุ์เดียวคือ ปลาหนังลูกผสมบึกสยามแม่โจ้ จะสามารถเจริญเติบโตได้
ดีในระบบการเลี้ยงที่ได้ออกแบบไว้และการพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมส�ำหรับสายพันธุ์ปลานี้โดยเฉพาะ
ท�ำให้อัตราแลกเนื้อที่ดี สีสวยไม่มีกลิ่นคาวและกลิ่นโคน

สรุปเทคโนโลยี

สูตรอาหารส�ำหรับปลาหนังที่มีคุณภาพเหมาะส�ำหรับการเลี้ยงปลาหนัง ท�ำให้มีการเจริญพันธุ์ เจริญเติบโต
ที่ดี เนื้อปลามีคุณภาพ สีและกลิ่นของปลาแล่เนื้อที่ดี เหมาะส�ำหรับสายพันธุ์ปลานี้โดยเฉพาะ ท�ำให้อัตรา
แลกเนื้อที่ดี สีสวยไม่มีกลิ่นคาวและกลิ่นโคน เหมาะส�ำหรับการพัฒนาเป็นอาหารปลาในการเลี้ยงปลาหนัง
โดยเฉพาะปลาหนังลูกผสม บึกสยามแม่โจ้ ส�ำหรับเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป

ความร่วมมือที่เสาะหา  

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย  

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวนิตยา ถาวัน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0 5387 5635
0 8188 3269 6
0 5387 5637
ann.mjubi@gmail.com
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ชุดตรวจแบบแถบสีสำ� หรับตรวจเชื้ออหิวาตกโรค
Vibrio cholerae  VCO1  VCO139 และ VCG
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล, รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร, รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์, ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1201001947 เรื่อง ชุดตรวจเชื้ออหิวาต์

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันการตรวจการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่างๆ สามารถใช้ molecular technique รูปแบบต่างๆ
แต่เทคนิคเหล่านี้ต้องอาศัยผู้ช�ำนาญและห้องปฏิบัติการเฉพาะ ใช้เวลานาน และค่าใช้จ่ายต่อตัวอย่างสูง
ดังนัน้ การใช้ immunological technique โดยใช้แอนติบอดีสามารถใช้ตรวจเชือ้ ก่อโรคต่างๆ ได้อย่างจ�ำเพาะ
และรวดเร็ว ราคาไม่แพงนัก สามารถปฏิบัติได้โดยบุคคลทั่วไป การเตรียมตัวอย่างไม่ยุ่งยากเช่นเดี่ยวกับ
ชุดตรวจการตั้งครรภ์

สรุปเทคโนโลยี

เป็นการใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี (monoclonal antibody-MAb) 2 ชนิด ชนิดหนึง่ ติดฉลากด้วย colloidal
gold อีกชนิดหนึ่งตรึงกับ solid phase ให้จับกับแอนติเจนในรูป sandwich

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2649 5000
0 8182 5772 7
parin@g.swu.ac.th

ปุ๋ยไบโอกรีน (Bio Green Fetilizer)
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา  

พื้นที่เพาะปลูกมันส�ำปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะประสบปัญหาสารก�ำจัดวัชพืชใน
การเกษตรกรรมตกค้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารพาราควอท (Paraquat) หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการค้าว่า
กรัมม็อกโซน (Gramoxone) พบว่า มีการตกค้างในพื้นที่มากที่สุด พาราควอทก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์
โดยเกิดพิษทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง การปล่อยให้พาราควอทสลายเองตามธรรมชาติ ต้องใช้ระยะ
เวลานานและมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องหลายประการ ที่ส�ำคัญ หากพาราควอทตกค้างสะสมอยู่ในดิน
เป็นเวลานาน จะท�ำให้คณ
ุ สมบัตขิ องดินเปลีย่ นไป กลายเป็นดินเหนียวมากขึน้ ท�ำให้ประสิทธิภาพการเพาะปลูก
มันส�ำปะหลังลดลง ปุย๋ ไบโอกรีน ซึง่ มีปริมาณแบคทีเรียทีเ่ ป็นประโยชน์ ในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมต่อการก�ำจัด
พาราควอทตกค้างในดิน ผสมกับอัตราส่วนของปุ๋ยที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของพืช จึงมีความเหมาะสม
ที่จะน�ำมาใช้แก้ปัญหามลพิษจากพาราควอทที่ตกค้างในพื้นที่ และเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง

สรุปเทคโนโลยี

ปุย๋ ไบโอกรีน มีสว่ นผสมของแบคทีเรียสายพันธุท์ มี่ ปี ระสิทธิภาพในการก�ำจัดพาราควอท สามารถย่อยสลาย
พาราควอทที่ตกค้างในดิน ให้ลดลงได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยลดปริมาณพาราควอทตกค้างในพื้นที่ แก้ปัญหา
ดินเสื่อมโทรม นอกจากนี้ยังให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของมันส�ำปะหลัง จึงช่วยเพิ่มผลผลิต
มันส�ำปะหลังให้สูงขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
0 2244 5280-2
0 8130 0259 4
0 2668 7460
jirajitsupa@gmail.com
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ปุ๋ยนาโนซิลิคอน (Nano Silicon Fertilizer)
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603002382 ยื่นค�ำขอวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา  

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในประเทศไทยหลายชนิดมีปริมาณมาก และไม่มกี ารน�ำไปใช้ประโยชน์ อาทิเช่น
ฟางข้าว เหง้ามันส�ำปะหลัง ยอดและใบอ้อย ไผ่ หญ้าคา ทะลายปาล์มเปล่า เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเหล่านี้ มีปริมาณซิลิกาสูง สามารถน�ำมาพัฒนาเป็นปุ๋ยนาโนซิลิคอนได้ ซึ่งซิลิคอนจัดเป็นธาตุ
เสริมประโยชน์ ที่มีความจ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมันส�ำปะหลัง ช่วยควบคุม ป้องกัน ลดการเกิดโรค
และการท�ำลายของแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี โดยปุ๋ยซิลิคอนที่มีอนุภาคเล็กระดับนาโน จะช่วยให้มัน
ส�ำปะหลังดูดซึมซิลิคอนไปใช้ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ซิลิคอนสามารถลดการคายน�้ำของต้นมันส�ำปะหลัง
ผ่านผิวเคลือบคิวติน (cutin) ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของต้นมันส�ำปะหลัง
ส่งผลให้ผลผลิตมันส�ำปะหลังสูงขึ้น

สรุปเทคโนโลยี

ปุย๋ นาโนซิลคิ อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นปุย๋ ทีน่ ำ� มาใช้เป็นสารเสริมการเติบโตของมันส�ำปะหลัง
และแก้ไขปัญหาเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสีชมพู ซึ่งเป็นแมลงปากดูดที่ระบาดมากในพื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลัง
ในประเทศไทย ซึ่งซิลิคอนนับเป็นธาตุเสริมประโยชน์ที่มันส�ำปะหลังมีความต้องการในช่วงของการเติบโต
และช่วยท�ำให้ผนังเซลล์ของมันส�ำปะหลังแข็งแรง ท�ำให้ใบและล�ำต้นมีความแข็งแรง จึงลดการท�ำลาย
ของเพลี้ยแป้งลงได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างแป้งที่หัว (ราก) ของต้นมัน
ส�ำปะหลัง โดยการสร้างคลอโรฟิลล์เพิ่มขึ้นที่ใบ ท�ำให้กระบวนการสังเคราะห์แสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ท�ำให้ได้แป้งที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพสูง ซึ่งนอกจากปุ๋ยนาโนซิลิคอนจะใช้ได้ดีกับมันส�ำปะหลังแล้ว
ยังสามารถน�ำไปขยายผล เพือ่ ใช้กบั พืชอืน่ ทีต่ อ้ งการเสริมความแข็งแรง อาทิเช่น พืชประดับหรือพืชสวนได้ดว้ ย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
0 2244 5280-2
0 8130 0259 4
0 2668 7460
jirajitsupa@gmail.com

ปุ๋ยเจลบีดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร
(Gel Beads Control Release Fertilizer)
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา   

ปุ๋ยนับว่ามีความจ�ำเป็นต่อการเติบโตของมันส�ำปะหลังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปุ๋ยเคมี ซึ่งให้
ธาตุอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของมันส�ำปะหลัง เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ย
อินทรียแ์ ละปุย๋ ชีวภาพในอัตราทีเ่ หมาะสม สามารถเพิม่ ผลผลิตให้กบั มันส�ำปะหลังได้ แต่ปญ
ั หาส�ำคัญของ
การใส่ปยุ๋ เคมีคอื การสูญเสียธาตุอาหารหลักในปุย๋ เมือ่ ใส่ลงในดิน เนือ่ งจากปุย๋ เคมีละลายเร็ว ซึง่ ปัญหานี้
ส่งผลให้ผลผลิตมันส�ำปะหลังไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร เกษตรกรจึงต้องใส่ปยุ๋ เพิม่ ส่งผลให้ดนิ เสือ่ มสภาพ
จากการใช้ปุ๋ยที่มากเกินความจ�ำเป็น และท�ำให้ปริมาณการน�ำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศสูง ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ของเกษตรกรจึงสูงขึ้น ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ปุ๋ยของมันส�ำปะหลัง โดยใช้ปุ๋ยเจลบีดควบคุม
การปลดปล่อยธาตุอาหารจึงมีความเหมาะสม เนื่องจากจะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างช้าๆ ช่วยให้
มันส�ำปะหลังได้รับธาตุอาหาร N P K อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการปลูก ลดการสูญเสียธาตุอาหารที่
ถูกชะล้างจากน�้ำฝน น�ำ้ ผิวดิน ใต้ดิน และน�ำ้ จากการให้ของเกษตรกรที่มากเกินไป ช่วยลดปริมาณการใช้
ปุ๋ยในแปลงปลูก ลดการใช้แรงงานจ�ำนวนมากในการใส่ปุ๋ย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ท�ำให้ผลผลิตของ
มันส�ำปะหลังเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

สรุปเทคโนโลยี

ปุ๋ยเจลบีดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร N P K เป็นปุ๋ยที่เคลือบด้วยพอลิแซคคาไลด์จากธรรมชาติ
ซึ่งมีคุณสมบัติสลายตัวทางชีวภาพ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปลดปล่อยธาตุอาหาร N P K
ออกมาอย่างช้าๆ ภายใน 45 วัน โดยใช้หลักการ แพร่ (Diffusion control release) ท�ำให้มันส�ำปะหลังได้
รับธาตุอาหารทีเ่ พียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตมันส�ำปะหลังเพิม่ ขึน้ อย่าง ชัดเจน ทัง้ ในเชิงคุณภาพ ได้แก่ ร้อยละ
เปอร์เซ็นต์แป้งต่อหัว คุณภาพของท่อนพันธุ์ และเชิงปริมาณ ได้แก่ น�ำ้ หนักหัวสด ลด ปัญหาการใช้ปุ๋ยที่
มากเกินความจ�ำเป็น

ความร่วมมือที่เสาะหา  

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย  

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์
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:
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ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม
(Potassic Biofertilizer)
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา    

พื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลังส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีลักษณะดินบางส่วนเป็นชั้นดินเหนียวที่
อัดตัวกันแน่น ทีเ่ รียกว่า ดินดาน ท�ำให้รากมันส�ำปะหลังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุตา่ งๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ธาตุโพแทสเซียม (K) ซึง่ ธาตุนที้ พี่ บในดินดาน ส่วนใหญ่จะเป็นโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นไม่ได้ (non
exchangeable K) มันส�ำปะหลังจึงไม่สามารถน�ำโพแทสเซียมที่อยู่บริเวณนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลให้
ผลผลิตมันส�ำปะหลังทีไ่ ด้ตกต�ำ่ เนือ่ งจากธาตุโพแทสเซียม มีบทบาทส�ำคัญต่อการเคลือ่ นย้ายคาร์โบไฮเดรต
จากใบและต้นมันส�ำปะหลังไปยังราก ท�ำให้เพิม่ ปริมาณแป้งในหัวมันส�ำปะหลัง และลดปริมาณไฮโดรไซยานิค
ที่เป็นอันตรายในหัวมันได้ การขาดธาตุโพแทสเซียมจึงส่งผลให้ผลผลิตมันส�ำปะหลังลดลงอย่างชัดเจน
ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียมจึงเป็นปุ๋ยชีวภาพที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาดินดานในพื้นที่ปลูกมัน
ส�ำปะหลัง โดยมีการน�ำเอาแบคทีเรียหลายสายพันธุ์มาเป็นส่วนผสมของปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้
มีประสิทธิภาพในการละลายธาตุโพแทสเซียมและปลดปล่อยออกมาจากดิน ในรูปทีพ่ ชื สามารถดูดไปใช้ได้
โดยแบคทีเรียจะสร้างกรดอินทรียอ์ อกมาละลายโพแทสเซียมออกจากแร่ดนิ เหนียว เช่น micas, illite,orthoclases
และ feldspars ให้อยูใ่ นรูปของโพแทสเซียมทีล่ ะลายน�ำ้ ได้ พืชจึงสามารถดูดไปใช้ได้ทนั ทีอย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้ผลผลิตมันส�ำปะหลังเพิม่ ขึน้ และยังช่วยปรับปรุงคุณภาพดินได้อกี ทางหนึง่ ด้วย

สรุปเทคโนโลยี  

ปุย๋ ชีวภาพละลายโพแทสเซียม มีสว่ นผสมของแบคทีเรียสายพันธุท์ มี่ ปี ระสิทธิภาพในการละลายธาตุโพแทสเซียม
และปลดปล่อยออกมาจากดิน ในรูปทีพ่ ชื สามารถดูดไปใช้ได้ จึงใช้แก้ปญ
ั หาดินดาน ช่วยให้รากมันส�ำปะหลัง
สามารถดูดใช้ธาตุโพแทสเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ท�ำให้ผลผลิตของ
มันส�ำปะหลังเพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างชัดเจน

ความร่วมมือที่เสาะหา   

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย   

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์
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ปุ๋ยเม็ดดินเผาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
ผศ.มานะ เอี่ยมบัว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา    

วัสดุปลูกพืชเม็ดดินเผา (expanded clay) คือ วัสดุส�ำหรับปลูกพืชในกระถางต้นไม้และใช้ส�ำหรับปิดหน้า
กระถางไม้ดอกไม้ประดับ เพือ่ ให้เกิดความสวยงามและช่วยเก็บรักษาความชืน้ ในกระถางต้นไม้ เม็ดดินเผา
เป็นวัสดุปลูกที่ท�ำมาจากการเผาเม็ดดินเหนียวที่อุณหภูมิประมาณ 1,100 องศาเซลเซียล มีคุณสมบัติ
ในการอุ้มน�้ำได้ดี ไม่มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุจึงไม่ท�ำปฏิกริยากับธาตุอาหาร มีความพรุน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-16 มิลลิเมตร ระบายน�้ำและอากาศได้ดี มีโครงสร้างคงทน แข็งแรง สามารถ
ท�ำการฆ่าเชือ้ โรคและได้งา่ ย มีอายุการใช้งานทีน่ าน สามารถเพิม่ ธาตุอาหารหรืออินทรียวัตถุลงไปในเม็ดดิน
และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ทำ� ลายสภาพแวดล้อม และยังไม่เป็นแหล่งสะสมโรคและแมลงปัญหาของ
เม็ดดินเผาทีม่ กี ารใช้งานในปัจจุบนั คือมีนำ�้ หนักสูงมีความพรุนตัวน้อย และอุณหภูมใิ นการเผาให้มคี วามพรุนตัว
ค่อนข้างจะสูง นอกจากนี้ในเม็ดดินเผายังขาดอินทรีย์สารที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับการเจริญเติบโตของพืช
ทั้งนี้เนื่องจากการใช้อุณหภูมิเผาสูงท�ำให้อินทรีย์สารเกิดการสลายตัวออกไป ในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดดินเผาที่มีความพรุนตัวสูง มีอินทรียวัตถุที่มีความจ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
และอุณหภูมิในการเผาที่ไม่สูงมากหนัก โดยใช้ดินเหนียวผสมกับกากตะกอนที่เหลือจากการผลิตน�้ำประปา
ที่มีอินทรีย์สารเป็นส่วนประกอบหลัก และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากในประเทศไทย
ได้แก่ แกลบ เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย เป็นส่วนผสมของวัตถุดบิ และเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 900-1000 องศา
เซลเซียส

สรุปเทคโนโลยี  

เม็ดดินเผาทีม่ กี ารปรับปรุงคุณสมบัตใิ ห้มคี วามเบา พรุนตัวสูง โดยใช้วสั ดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ แกลบ
เถ้าแกลบ ชานอ้อย เถ้าชานอ้อย เหมาะส�ำหรับใช้เป็นวัสดุปลูกพืชในกระถางต้นไม้ หรือวัสดุคลุมดินส�ำหรับ
ปลูกพืชในพืน้ ทีท่ วั่ ไป และยังใช้เป็นวัสดุตกแต่งกระถางต้นไม้ในบ้านเรือนให้มคี วามสวยงามได้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
เป็นเป็นเม็ดดินเผาทีม่ คี วามเบาและมีความพรุนตัวสูงจึงท�ำให้อากาศมีการถ่ายเทได้ดี และยังกักเก็บน�ำ้ และ
ธาตุอาหารไว้สำ� หรับพืชได้ดี จึงส่งผลให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา   

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย   

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทรศัพท์มือถือ
: 0 8133 5083 1
อีเมล์
: sutas_jan@dusit.ac.th
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ปุ๋ยเม็ดดินเผาจากอุตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
อาจารย์อาภาพรรณ สัตยาวิบูลย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา  

วัสดุปลูกพืชเม็ดดินเผา (expanded clay) คือ วัสดุสำ� หรับปลูกพืชในกระถางต้นไม้และใช้ส�ำหรับปิดหน้า
กระถางไม้ดอกไม้ประดับ เพือ่ ให้เกิดความสวยงามและยังช่วยเก็บรักษาความชืน้ ในกระถางต้นไม้ เม็ดดินเผาเป็น
วัสดุปลูกที่ท�ำมาจากการเผาเม็ดดินเหนียวที่อุณหภูมิประมาณ 1,100 องศาเซลเซียล มีคุณสมบัติ
ในการอุ้มน�้ำได้ดี ไม่มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุจึงไม่ท�ำปฏิกริยากับธาตุอาหาร มีความพรุนดี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-16 มิลลิเมตร ระบายน�้ำและอากาศได้ดี มีโครงสร้างคงทนแข็งแรง สามารถ
ท�ำการฆ่าเชือ้ โรคและได้งา่ ย มีอายุการใช้งานทีน่ าน สามารถเพิม่ ธาตุอาหารหรืออินทรียวัตถุลงไปในเม็ดดิน
และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ทำ� ลายสภาพแวดล้อม และยังไม่เป็นแหล่งสะสมโรคและแมลง ปัญหาของ
เม็ดดินเผาที่มีการใช้งานในปัจจุบันคือมีน�้ำหนักสูง มีความพรุนตัวน้อย และอุณหภูมิในการเผาให้มี
ความพรุนตัวค่อนข้างจะสูง นอกจากนีใ้ นเม็ดดินเผายังขาดอินทรียส์ ารทีม่ คี วามจ�ำเป็นส�ำหรับการเจริญเติบโต
ของพืช ทั้งนี้เนื่องจากการใช้อุณหภูมิเผาสูงท�ำให้อินทรีย์สารเกิดการสลายตัวออกไป ในงานวิจัยนี้จึงมี
แนวคิดทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดดินเผาทีม่ คี วามพรุนตัวสูง มีอนิ ทรียวัตถุทมี่ คี วามจ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช และอุณหภูมใิ นการเผาทีไ่ ม่สงู มากหนัก โดยใช้ดนิ เหนียวผสมกับกากตะกอนทีเ่ หลือจากการอุตสาหกรรม
อาหาร ที่มีอินทรีย์สารเป็นส่วนประกอบหลัก และเผาที่อุณหภูมิประมาณ 200-400 องศาเซลเซียส

สรุปเทคโนโลยี   

เม็ดดินเผาจากการใช้กากตะกอนน�้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารส�ำหรับวัสดุปลูกพืช เป็นเม็ดดินเผาที่มี
ลักษณะพิเศษ เนือ่ งจากส่วนผสมภายในซึง่ เป็นไส้ของเม็ดดินเผาเป็นอินทรียวัตถุได้แก่กากตะกอนจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ มีองค์ประกอบของธาตุทเี่ ป็นปุย๋ ของพืชเป็นไปตามมาตรฐานปุย๋ อินทรีย์ และเนือ่ งจาก
เผาที่อุณหภูมิต�่ำ ท�ำให้ภายในยังเหลือ ปริมาณธาตุอาหารส�ำหรับพืชอยู่ เมื่อน�ำมาเป็นวัสดุปลูกพืชใน
กระถางต้นไม้หรือพื้นที่อื่นๆ ในระหว่างการรดน�้ำก็จะมีการ สลายตัวของอินทรียวัตถุที่มีส่วนผสมเป็น
ธาตุอาหารของพืชออกมาเรื่อยๆ ท�ำให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี

ความร่วมมือที่เสาะหา    
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทรศัพท์มือถือ
: 0 8133 5083 1
อีเมล์
: sutas_jan@dusit.ac.th

กระถางมวลเบาจากแกลบ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
ผศ.มานะ เอี่ยมบัว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10064 เรื่อง กระถางมวลเบาจากแกลบ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา  

กระถางต้นไม้คือวัสดุที่ใช้ในการปลูกพืชที่มีการใช้งานเป็นจ�ำนวนมาก ปัญหาที่ส�ำคัญของเครื่องปั้นดินเผา
ประเภทกระถางต้นไม้คือน�้ำหนักที่มากเกินไปของผลิตภัณฑ์และความแข็งแรง ท�ำให้เกิดปัญหาในเรื่องของ
การขนส่งและการเคลือ่ นย้าย ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารพัฒนาวัสดุมวลเบามาใช้เป็นวัสดุในการผลิตกระเบือ้ งมุงหลังคา
โดยใช้กากตะกอนจากโรงผลิตน�ำ้ ประปา มีการใช้กากตะกอนจากโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษมาใช้ในการผลิตอิฐ
ดินเผา มีการใช้ตะกอนจากน�้ำเสีย มีการใช้หญ้าแฝก เป็นส่วนผสมเครื่องปั้นดินเผาท�ำให้น�้ำหนักเบาขึ้น
อย่างไรก็ตามความแข็งแรงลดลงค่อนข้างมาก ในงานวิจัยนี้ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาวัสดุส�ำหรับ
เครื่องปั้นดินเผาที่น�้ำหนักเบาลง ในขณะที่ความแข็งแรงยังคงอยู่ โดยใช้วัสดุที่สามารถสลายตัวออกไป
ในระหว่างการเผา และวัสดุที่ท�ำให้เกิดความพรุนตัวระหว่างการเผา ได้แก่ แกลบ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก

สรุปเทคโนโลยี   

กระถางต้นไม้มวลเบาที่เกิดจากการผสมดินกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคือแกลบ เมื่อเผาแล้วแกลบ
จะเกิดการสลายตัวออกไปท�ำให้กระถางต้นไม้มีนำ�้ หนักลดลง และท�ำให้มีรูพรุนขนาดเล็กเกิดขึ้น ในขณะที่
ความแข็งแรงลดลงไม่มากนัก

ความร่วมมือที่เสาะหา    
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย    

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทรศัพท์มือถือ
: 0 8133 5083 1
อีเมล์
: sutas_jan@dusit.ac.th
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กระถางมวลเบาจากเถ้าชานอ้อย
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
ผศ.มานะ เอี่ยมบัว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10336 เรื่อง กระถางมวลเบาจากเถ้าชานอ้อย

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา  

กระถางต้นไม้คือวัสดุที่ใช้ในการปลูกพืชที่มีการใช้งานเป็นจ�ำนวนมาก ปัญหาที่ส�ำคัญของเครื่องปั้นดินเผา
ประเภทกระถางต้นไม้คือน�้ำหนักที่มากเกินไปของผลิตภัณฑ์และความแข็งแรง ท�ำให้เกิดปัญหาในเรื่องของ
การขนส่งและการเคลือ่ นย้าย ทีผ่ า่ นได้มกี ารพัฒนาวัสดุมวลเบามาใช้เป็นวัสดุในการผลิตกระเบือ้ งมุงหลังคา
โดยใช้กากตะกอนจากโรงผลิตน�ำ้ ประปา มีการใช้กากตะกอนจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษมาใช้ในการผลิต
อิฐดินเผา มีการใช้ตะกอนจากน�ำ้ เสีย มีการใช้หญ้าแฝก เป็นส่วนผสมเครื่องปั้นดินเผาท�ำให้น�้ำหนักเบาขึ้น
อย่างไรก็ตามความแข็งแรงลดลงค่อนข้างมาก ในงานวิจัยนี้ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาวัสดุส�ำหรับ
เครื่องปั้นดินเผาที่น�้ำหนักเบาลง ในขณะที่ความแข็งแรงยังคงอยู่ โดยใช้วัสดุท่ีสามารถสลายตัวออกไป
ในระหว่างการเผา และวัสดุทที่ ำ� ให้เกิดความพรุนตัวระหว่างการการเผาได้แก่เถ้าชานอ้อย ซึง่ เป็นวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก

สรุปเทคโนโลยี   

กระถางต้นไม้มวลเบาที่เกิดจากการผสมดินกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคือเถ้าชานอ้อย เมื่อเผาแล้ว
เถ้าชานอ้อยจะเกิดการสลายตัวออกไปท�ำให้กระถางต้นไม้มนี ำ�้ หนักลดลง และท�ำให้มรี พู รุนขนาดเล็กเกิดขึน้
ในขณะที่ความแข็งแรงลดลงไม่มากนัก

ความร่วมมือที่เสาะหา    
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย    

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทรศัพท์มือถือ
: 0 8133 5083 1
อีเมล์
: sutas_jan@dusit.ac.th

แผ่นไฮโดรเจลส�ำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ดร. พิมพ์พร อุทยารัตน์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา  

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000995 เรื่อง แผ่นไฮโดรเจลส�ำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา  

ไฮโดรเจลเป็นวัสดุทมี่ ลี กั ษณะโครงสร้างเป็นร่างแห 3 มิติ ทีม่ สี มบัตดิ ดู ซับและกักเก็บน�ำ้ ในโครงสร้างได้เป็นอย่างดี
โดยทัว่ ไปไฮโดรเจลจะถูกขึน้ รูปจากวัสดุตงั้ ต้นจ�ำพวกพอลิเมอร์ให้เกิดการเชือ่ มขวางระหว่างโมเลกุลเข้าด้วยกัน
ซึ่งโครงสร้างร่างแหที่เกิดขึ้นอาจอยู่ในรูปของการเกี่ยวพันทางกายภาพของโมเลกุล หรือการเชื่อมติดด้วย
พันธะทางเคมีซึ่งจะเป็นโครงสร้าง 3 มิติ ที่แข็งแรงและคงสภาพได้ดี การเชื่อมขวางด้วยพันธะทางเคมีนี้
สามารถเหนีย่ วน�ำให้เกิดขึน้ ได้โดยการใช้สารเคมีหรือการฉายรังสี ซึง่ กระบวนการฉายรังสีมขี อ้ ได้เปรียบกว่า
การใช้สารเคมีเนื่องจากเป็นวิธีที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างภายในโครงสร้างของไฮโดรเจลซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษได้ระหว่างการใช้งาน
สมบัติการดูดซับและกักเก็บน�้ำในโครงสร้างที่ดีของไฮโดรเจลนั้นได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย
ทั้งทางการแพทย์และการเกษตร ส�ำหรับด้านการเกษตรมีงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลที่มีคุณสมบัติ
ดูดซับน�้ำแบบยิ่งยวดเพื่อคงสภาพความชุ่มชื้นในดินให้แก่พืชในบริเวณการเพาะปลูกที่แห้งแล้ง นอกจากนี้
ยังมีงานวิจัยส่วนหนึ่งที่ประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลส�ำหรับการเพาะเลี้ยงเมล็ดพืช ซึ่งเป็นที่มาของเทคโนโลยี
แผ่นไฮโดรเจลส�ำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อนในงานประดิษฐ์นี้

สรุปเทคโนโลยี  

แผ่นไฮโดรเจลที่มีลักษณะแห้งและเปลี่ยนสภาพเป็นเจลเมื่อสัมผัสน�้ำส�ำหรับการเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน
เพื่อน�ำไปปลูกต่อให้เจริญในดินนี้ ได้ถูกน�ำไปทดสอบประยุกต์ใช้กับเมล็ดข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่การเริ่ม
เพาะเมล็ดจนถึงการโอนถ่ายต้นกล้าข้าวลงดินเพือ่ ให้เจริญจนออกรวง เมล็ดข้าวจะถูกเพาะลงในแผ่นไฮโดรเจล
จากนั้นจะน�ำไปฉายล�ำอิเล็กตรอนพร้อมกันเพื่อเหนี่ยวน�ำการเชื่อมขวางทางเคมีและกระตุ้นการงอกของ
เมล็ดข้าวให้เป็นต้นกล้า แผ่นไฮโดรเจลเหมาะสมต่อการย้ายไปปลูกต่อในดิน ซึ่งเมื่อย้ายต้นกล้าข้าว
บนแผ่นไฮโดรเจลลงสู่ดินแล้ว รากของต้นกล้าสามารถชอนไชผ่านและยึดเกาะกับดินได้เป็นอย่างดี และ
ต้นกล้ายังคงสามารถเจริญต่อไปเป็นต้นข้าวจนกระทั่งออกรวงได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

แผ่ นไฮโดรเจล

สถานภาพของผลงานวิจัย

ส�ำหรับเพาะเมล็ด
ให้เป็นต้นอ่อน

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
0 2401 9889 ต่อ 5918
0 6141 2283
watinc@tint.or.th
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กรรมวิธีการย้อมผ้าสีม่วงจากว่านยาอูเนะ
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

รศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11115 เรื่อง กรรมวิธีการย้อมผ้าสีม่วงจากว่านยาอูเนะ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ยอ้ มสีผา้ นัน้ ในสมัยโบราณได้นำ� พืชสมุนไพรและเปลือกไม้ทมี่ อี ยูม่ ากมายในท้องถิน่ ของเรามาใช้
ย้อมผ้า พืชพืน้ บ้านเหล่านี้ สามารถน�ำเอาดอก ใบ เปลือกไม้ และเมล็ด มาต้มเคีย่ วให้เกิดเป็นสีเข้มขึน้ แล้วน�ำ
น�้ำสีมาย้อมผ้า เช่น ย้อมรากยอเป็นสีแดง ย้อมครามเป็นสีนำ�้ เงิน ย้อมมะเกลือเป็นสีด�ำ ย้อมขมิ้นชันหรือ
แก่นขนุนเป็นสีเหลือง ย้อมลูกสมอหรือใบหูกวางหรือเปลือกมะกรูดเป็นสีเขียว ย้อมเปลือกไม้โกงกางเป็นสี
น�้ำตาล การย้อมสีผ้าพบเห็นทั่วไปตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ ต่างก็น�ำเอาวัตถุดิบ
ทีม่ ใี นท้องถิน่ น�ำมาเป็นสียอ้ มผ้าตามกระบวนการของตนเองและจากการค้นคว้าตามเอกสาร วารสาร งานวิจยั
หรือตามหน่วยงานทีด่ ำ� เนินการในเรือ่ งนี้ สีทหี่ ายากและค้นพบน้อยทีส่ ดุ คือ สีมว่ ง ซึง่ ได้จากลูกหว้า มะหวด
เปลือกมังคุด ข้าวก�ำ่ และผลหม่อนสุก สีมว่ งทีไ่ ด้จะเป็นสีมว่ งทีค่ ล�ำ้ ไม่สดใสและบางตัวมีคณ
ุ ภาพสีทไี่ ด้ที่
ไม่คงทน แต่กรรมวิธีการย้อมผ้าสีม่วงจากว่านยาอูเนะ ที่คิดค้นนี้ ช่วยให้ได้สีม่วงที่ใสไม่หมอง สีไม่ตกและ
มีความคงทนของสีต่อการน�ำไปใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค

สรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธกี ารย้อมผ้าสีมว่ งจากว่านยาอูเนะ โดยใช้วสั ดุจากลักษณะคล้ายหัวหอม ซึง่ เลือกได้จากใบเป็นใบเดีย่ ว
รูปดาบ จีบพับซ้อนกันคล้ายพัด สีแดง ต�ำให้ละเอียดแล้วน�ำมาต้มกับน�ำ้ สะอาดเพือ่ สกัดสียอ้ ม ย้อมกับผ้าฝ้าย
ย้อมทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส ได้สมี ว่ งทีใ่ ส สีไม่ตก มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกทั้งน�้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ส�ำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
0 5392 1444 ต่อ 1120
0 8167 3792 9
0 5392 1444 ต่อ 1120
a_asset@rmutl.ac.th

สูตรผสมของวัสดุผสมจากมูลช้าง
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000129 เรื่อง สูตรผสมของวัสดุผสมจากมูลช้าง สูตรที่ 1
ยื่นค�ำขอวันที่ 26 ม.ค. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบนั จ�ำนวนประชากรช้างปางช้าง อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีเกือบ 400 เชือก ใช้ในการแสดงต่างๆ
กิจกรรมเลี้ยงช้าง ดูแลช้าง อาบน�้ำให้ช้าง และบริการนั่งช้างให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งทางปางช้างต้องดูแล
และให้อาหารช้างในแต่ละวันหลายพันกิโลกรัม ซึ่งในแต่ละวันมีการขับถ่ายมูลช้างจ�ำนวนมากเฉลี่ยต่อวัน
ประมาณ 6,000 กิโลกรัม ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ด้านน�้ำเสีย กลิ่น และหมอกควันจาก
การเผามูลช้าง มูลช้างเหล่านี้บางส่วนสามารถน�ำไปหมุนเวียนใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก กระดาษมูลช้าง และ
แก๊สชีวภาพ และพบว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ต�ำบลเวียงตาล อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง ก็ได้น�ำมูลช้าง
มาผลิตเป็นกระดาษมูลช้างเช่นกัน เพือ่ เพิม่ มูลค่าและในขณะเดียวกันช่วยลดมลภาวะของมูลช้างได้บางส่วน
ซึ่งมูลช้างก็ยังมีปริมาณค่อนข้างมาก จึงมีแนวคิดการน�ำมูลช้างมาทดลองและพัฒนาเป็นวัสดุผสมที่ใช้ผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของทีร่ ะลึกให้มคี วามหลากหลายนอกจากผลิตภัณฑ์กระดาษมูลช้าง โดยการน�ำมูลช้าง
มาใช้เป็นส่วนประกอบในการทดลองวัสดุผสมเพื่อน�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึก

สรุปเทคโนโลยี

การประดิษฐ์นี้เป็นการน�ำมูลช้างที่ได้ท�ำความสะอาด คัดแยกสิ่งสกปรก และตากให้แห้งมาผ่านกระบวนการ
ต้มเยื่อมูลช้างตามสูตรการต้มเยื่อ จากนั้นจึงน�ำมาปั่นเยื่อมูลช้างตามสูตรการปั่นเยื่อมูลช้างโดยน�้ำหนัก
จากนัน้ จึงน�ำเยือ่ มูลช้างทีไ่ ด้มาผสมกับสูตรผสมในสัดส่วนทีก่ ำ� หนดไว้ ก่อนน�ำมาอัดขึน้ รูปลงในแม่พมิ พ์ และ
น�ำไปเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้ชิ้นงานวัสดุผสมที่ต้องการ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดสอบระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ส�ำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
0 5392 1444 ต่อ 1120
0 8167 3792 9
0 5392 1444 ต่อ 1120
a_asset@rmutl.ac.th
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กรรมวิธีการเตรียมเลคตินจากปะการังอ่อน
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ดร.จันทร์จรัส วัฒนะโชติ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 0903000824 ยื่นค�ำขอวันที่ 7 ส.ค. 2552

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจในการค้นคว้าสารสกัดเคมีจากสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง
เพื่อน�ำไปใช้เป็นสารโมเลกุลต้นแบบส�ำหรับผลิตยาปฏิชีวนะ ปัจจุบันยาปฏิชีวนะได้จากสิ่งมีชีวิตโดยอาศัย
โมเลกุลที่เป็นโครงสร้างเดิมตามธรรมชาติ และยังได้จากวิธีกึ่งสังเคราะห์โมเลกุลชนิดใหม่ขึ้นมา ซึ่งวิธีหลังมี
แนวโน้มเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากและสามารถสร้างโมเลกุลที่ให้คุณสมบัติต่างกันได้
นอกจากวิธีการดังกล่าวแล้ว ยังมีวิธีการผลิตยาสมัยใหม่โดยอาศัยวิธีการทางพันธุวิศวกรรมโดยใช้เชื้อ
จุลนิ ทรียส์ งั เคราะห์โมเลกุลยาทีต่ อ้ งการ โดยสอดใส่ยนี ทีจ่ ะสร้างโมเลกุลยาเข้าไปในเชือ้ จุลนิ ทรียท์ เี่ หมาะสม
ดังนั้นเพื่อที่จะหาตัวยาชนิดใหม่จ�ำเป็นต้องหาแหล่งของสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ ซึ่งนอกจาก
ฟองน�้ำและเพรียงหัวหอมแล้ว เลคติน (lectin) จากปะการังอ่อน (Sinularia erecta) ยังเป็นแหล่งของโปรตีน
ที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน

สรุปเทคโนโลยี

เลคติน (lectin) ที่ได้จากมิวคัสของปะการังอ่อน (Sinularia erecta) และผ่านกระบวนการท�ำให้บริสุทธิ์
ด้วยวิธีแอฟฟินิตีโครมาโตกราฟฟี สามารถท�ำให้เม็ดเลือดแดงของคนหรือเม็ดเลือดแดงสัตว์ และเซลล์ของ
แบคทีเรียเกาะกลุ่มได้ รวมทั้งยับยั้งแบคทีเรียกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคในคน และในสัตว์น�้ำได้ การที่เลคตินท�ำให้
แบคทีเรีย บางชนิดเกาะกลุ่มได้ สามารถน�ำไปใช้ในการจ�ำแนกชนิดของแบคทีเรีย และประโยชน์ ด้านการ
ยับยั้งแบคทีเรีย สามารถน�ำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคส�ำหรับสัตว์นำ�้ และมนุษย์ได้ในอนาคต

ความร่วมมือที่เสาะหา  

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย  

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
0 3810 2287
0 3810 2287
tlo.buu.n@gmail.com

กรรมวิธีการเก็บรักษาน�ำ้ เชื้อของปลาด้วยวิธีการแช่แข็ง
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย และ รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 0601002634 ยื่นค�ำขอวันที่ 8 มิ.ย. 2549

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ในประเทศไทยการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บน�้ำเชื้อสัตว์น�้ำแบบแช่แข็งยังมีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับการศึกษา
ในต่างประเทศ เนือ่ งจากสัตว์นำ�้ ส่วนใหญ่ทพี่ บในประเทศไทยมักจะมีนำ�้ เชือ้ ทีส่ มบูรณ์ดตี ลอดช่วงฤดูผสมพันธุ์
วางไข่และหาได้งา่ ยจึงท�ำให้ผเู้ พาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ไม่นยิ มเก็บน�ำ้ เชือ้ สัตว์นำ�้ แช่แข็งเอาไว้ใช้ในอนาคต เพราะเชือ่ ว่า
สามารถหาพ่อพันธุท์ มี่ นี ำ�้ เชือ้ ได้ตลอดเวลา แต่ในความจริงแล้วปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ เชือ้ ของสัตว์นำ�้ ยังคง
มักพบอยูบ่ อ่ ยครัง้ ในระหว่างการเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้ หลายๆ ชนิด โดยเฉพาะการเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ต่างชนิดกัน
(hybridization) หรือสัตว์นำ�้ ทีม่ กี ารกลายเพศ (sex reversal) ซึง่ อาจมีชว่ งเวลาทีไ่ ข่และสเปิรม์ สมบูรณ์เพศ
ไม่พร้อมกัน เป็นต้น การเก็บรักษาน�ำ้ เชื้อสัตว์น�้ำแช่แข็งมีแนวโน้มที่จะมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการเพาะ
ขยายพันธุ์สัตว์นำ�้ เศรษฐกิจที่ปลาจะตายในระหว่างการเพาะพันธุ์

สรุปเทคโนโลยี

การเก็บรักษาน�ำ้ เชือ้ ปลาด้วยวิธกี ารแช่แข็งท�ำให้การผสมเทียมมีความสะดวกขึน้ เพราะน�ำ้ เชือ้ แช่แข็งสามารถ
ล�ำเลียงได้สะดวกกว่าการล�ำเลียงพ่อพันธุ์โดยสามารถขนส่งไปภายในประเทศและระหว่างประเทศได้ง่าย
และยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเก็บรักษาพันธุกรรมของธนาคารยีน (gene bank) หรือเก็บ
ในลักษณะของธนาคารอสุจิ (sperm bank) อีกทัง้ การแช่แข็งน�ำ้ เชือ้ ยังช่วยในการปรับปรุงพันธุป์ ลาให้โตเร็ว
และทนทานโรค เพราะว่าน�ำ้ เชือ้ พ่อพันธุท์ มี่ ลี กั ษณะทีด่ สี ามารถเก็บเอาไว้ได้เป็นปีซงึ่ ในประเด็นนีถ้ า้ ปรับปรุง
พันธุป์ ลาดุกอุย หรือดุกเทศด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์ (selection) จะไม่สามารถเก็บน�ำ้ เชือ้ พ่อพันธุร์ นุ่ แรกๆ
เอาไว้ได้ เพราะจะตายไปก่อนแล้วจะมีแต่รุ่นลูกๆ ซึ่งถ้าได้มีการเก็บน�้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ปลาที่ได้คัดเลือก
มาอย่างดีแล้วด้วยการแช่แข็งน�้ำเชื้อเอาไว้ก็สามารถเอาน�้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ทุก generation มาผสมกลับ
(back cross) เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ได้ต่อไป

ความร่วมมือที่เสาะหา  

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย  

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
0 3810 228 7
0 3810 2287
tlo.buu.n@gmail.com
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สูตรอาหารส�ำหรับปลากินพืช
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�ำ้

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1203001075 ยื่นค�ำขอวันที่ 26 ก.ย. 2555

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบนั สูตรอาหารส�ำหรับปลากินพืชทีม่ ใี นท้องตลาดมีปลาป่นเป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญ เนือ่ งจากปลาป่นเป็นแหล่ง
โปรตีนและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่มีราคาสูงจึงท�ำให้ต้นทุนการผลิตอาหารลากินพืชมีราคาสูงเพิ่มขึ้น
การประดิษฐ์นจี้ งึ มีแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอาหารปลากินพืชทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการใกล้เคียงเดิม
โดยใช้ถวั่ ลิสงทดแทนปลาป่น เพราะถัว่ ลิสงหาซือ้ ได้งา่ ย และราคาถูกกว่าปลาป่นมาก ท�ำให้มตี น้ ทุนอาหาร
ในการเลีย้ งลากินพืชลดลลง สูตรอาหารทีผ่ ลิตได้ พบว่า มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับสูตรทีใ่ ช้ปลาป่น
100 เปอร์เซ็นต์ และท�ำให้การเจริยเติบโตของปลากินพืชไม่แตกต่างกัน

สรุปเทคโนโลยี

การประดิษฐ์ “สูตรอาหารส�ำหรับปลากินพืช” เป็นการประดิษฐ์สูตรอาหารส�ำหรับปลากินพืชซึ่งใช้ถั่วลิสง
ทดแทนปลาป่น โดยเป็นสูตรอาหารทีใ่ ช้ถว่ั ลิสงทดแทนปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์ เนือ่ งจากถัว่ ลิสงหาซือ้ ได้งา่ ย
และราคาถูกกว่าปลาป่นมาก ท�ำให้มตี น้ ทุนอาหารในการเลีย้ งปลากินพืชลดลง สูตรอาหารทีผ่ ลิตได้มคี ณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการใกล้เคียงกับสูตรที่ใช้ปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้การเจริญของปลากินพืชไม่แตกต่างกัน

ความร่วมมือที่เสาะหา  

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย  

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณนิตยา ถาวัน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0 5387 5326
0 5387 5327
ann.mjubi@gmail.com

กล่องห่อป้องกันแมลงส�ำหรับมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้ส่งออก
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ดร.วรงศ์ นัยวินิจ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1602002050 เรื่อง กล่องห่อป้องกันแมลงส�ำหรับมะม่วงน�้ำดอกไม้ส่งออก
ยื่นค�ำขอวันที่ 6 มิ.ย. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

กระบวนการผลิตมะม่วงน�้ำดอกไม้ส่งออกที่ต้องใช้ต้นทุนถึง 39% ของค่าปัจจัยการผลิตมะม่วงน�้ำดอกไม้
ทัง้ หมด เป็นค่าวัสดุและแรงงานในการห่อมะม่วงด้วยถุงกระดาษเพือ่ ป้องกันแมลงศัตรูพชื เข้าท�ำลายผลมะม่วง
เนื่องจากการห่อที่ถูกต้องเป็นงานที่ใช้เวลาและจ�ำนวนแรงงานมาก โดยเฉพาะบริเวณที่มัดปากถุงตรงขั้ว
ผลมะม่วงต้องท�ำอย่างประณีต เพราะเป็นจุดเปราะบางที่โรคและแมลงสามารถเข้าถึงผลมะม่วงได้ การน�ำ
ถุงเก่าที่มีประสิทธิภาพลดลงกลับมาใช้ใหม่ก็อาจจะท�ำให้คุณภาพของมะม่วงลดลง ดังนั้นการใช้ถุงห่อ
จึงมักจะใช้ครัง้ เดียวท�ำให้ตอ้ งมีการลงทุนซือ้ ถุงใหม่ในการผลิตมะม่วงในแต่ละฤดูกาล ถุงกลายเป็นวัสดุสนิ้ เปลือง
ที่กลายเป็นขยะจ�ำนวนมากในแต่ละฤดูกาลผลิต นอกจากนี้การห่อผลมะม่วงด้วยถุงกระดาษจ�ำเป็นต้อง
ระวังข้อปลีกย่อยส�ำคัญทีเ่ กษตรกรจ�ำต้องระมัด ระวัง ก็คอื การเด็ดหรือตัดส่วนปลายก้านช่อผลหรือทีเ่ รียกว่า
“หนวดมะม่วง” ออก เพราะถ้ามีการปล่อยทิ้งไว้รวมกับผลที่ห่อในถุงจะท�ำให้ผิวมะม่วงน�้ำดอกไม้มีต�ำหนิ
ที่เกิดจากการเสียดสีภายในถุงห่อ

สรุปเทคโนโลยี

เป็นเครื่องมือที่ใช้ห่อผลมะม่วงน�้ำดอกไม้ได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิตมะม่วงน�้ำดอกไม้ และช่วยให้
การจัดการผลมะม่วงในช่วงที่เจริญเติบโตท�ำได้ง่าย โดยเครื่องมือนี้สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่สร้าง
ผลเสียต่อผลมะม่วงน�้ำดอกไม้ กล่องมีลักษณะเฉพาะท�ำให้สามารถห่อผลมะม่วงน�้ำดอกไม้ในระยะห่อผล
ได้สะดวก นอกจากนี้ยังติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแมลงศัตรูเข้าท�ำลาย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
นายกฤวิสุทธิ์ ถิรธราอัครวัต
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0 4543 3456 ต่อ 3185
0 9028 7536 3
0 4543 3456
art_615@hotmail.com , ubu_tlo@gmail.com
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กลุ่มเครื่องมือ เครื่องจักร
(38 ผลงาน)

ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์
(Dr. Pulse Pro)
ผลงานเด่น (NSTDA Investors’ Day)

นักวิจัยเจ้าของผลงาน

รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ส�ำหรับงานวิศวกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

การยืดอายุอาหารเหลวในปัจจุบันมีทั้งการฆ่าเชื้อโดยไม่ใช้ความร้อน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความดันสูง
การน�ำพลังงานในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ อาทิ พลังงานคลืน่ ความถีส่ งู พลังงานคลืน่ ไมโครเวฟ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการฆ่าเชื้ออาหารเหลวโดยการใช้ความเข้มสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่มี
การพัฒนาแล้วในประเทศไทย โดย Dr. Pulse Pro ระบบการฆ่าเชือ้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย ส่วนทีเ่ ป็นห้อง
ฆ่าเชือ้ หรือทีเ่ รียกกันว่า PEF Treatment Chamber ซึง่ ท�ำหน้าทีป่ ล่อยความเข้มสนามไฟฟ้า เพือ่ ก�ำจัดเชือ้
จุลินทรีย์ที่มีอยู่ให้น้อยลงหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีนี้
จะยังคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารใกล้เคียงกับอาหารสด สี และกลิน่ ของอาหารยังคงเดิม มีอายุยาวนาน
เทียบเท่ากับถนอมอาหารทีน่ ยิ มกันทัว่ ไป ทัง้ สามารถประยุกต์ใช้กบั อาหารเหลวได้หลายประเภท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับน�้ำผลไม้ที่มีองค์ประกอบของน�้ำตาลจากธรรมชาติผสมอยู่ด้วย นอกจากนี้ Dr. Pulse Pro
ยังเป็นระบบทีจ่ ะช่วยประหยัดพลังงาน ไม่เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการใช้ความร้อน และไม่ตอ้ งลงทุนสูง
เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตอีกด้วย

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ ที่พัฒนาขึ้น
รายละเอียด
ขนาด

ระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ชนิดของอาหารเหลว

น�ำ้ ส้มสด

มาตรฐานความปลอดภัยวัสดุที่ใช้

ใช้ฉนวนไฟฟ้าและตัวน�ำไฟฟ้าทั้งหมดที่เป็นวัสดุเกรดอาหาร

ความเข้มของสนามไฟฟ้า

มากกว่า 25 kV/cm

แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอิเล็กโทรด

ไม่เกิน 25 kV
ไม่เกิน 2 kA ที่ความกว้างพัลส์

กระแสไฟฟ้าสูงสุดด้านเอาต์พุต

ประมาณ 2.5 µs

ความถี่พัลส์

อยู่ในช่วง 0.5 - 2 Hz

ศักย์ไฟฟ้า

ขั้วบวก

เชื้อจุลชีพที่ก�ำจัด

E. coli Salmonella spp. S. aureus B. cereus C. perfringens 		
และ L. monocytogenes (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 364 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคชนิดเหลวที่มี pH 		
มากกว่า 4.3 เฉพาะที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธี
พาสเจอร์ไรส์) และแบคทีเรียก่อโรค (pathogenic bacteria)
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รายละเอียด
ความดันของเหลวท�ำงาน

1 bar

อัตราการไหลของเครื่องดื่ม

1-5 L/min

ก�ำลังการผลิต

60-300 L/hr

ประสิทธิภาพ

สามารถลดจ�ำนวนของจุลินทรีย์ได้อย่างน้อยถึง 100,000 เท่า 		
หรือ 0 CFU/ml ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชาเย็น
ที่ก�ำหนดไว้ว่า โคลิฟอร์ม ต้องน้อยกว่า 1 colony-forming unit
ต่อน�้ำส้มสด 100 มิลลิลิตร (มผช.๑๐๐๗/๒๕๔๘)

ห้องฆ่าเชื้ออาหารเหลว

ห้องฆ่าเชื้ออาหารเหลวมีทั้งแบบอ่างแช่ (Batch) และแบบ
ไหลผ่านต่อเนื่อง (continuous)

ขนาดมิติของห้องฆ่าเชื้ออาหารเหลว

ห้องฆ่าเชื้อฯ จะมีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อทรงกระบอกด้านในและ		
นอกเท่ากับ 10 mm และ 25 mm ตามล�ำดับ

การซ่อมบ�ำรุง

สามารถถอดล้างท�ำความสะอาดและติดตั้งได้ง่าย เนื่องจาก
ถูกออกแบบให้มีจ�ำนวนชิ้นส่วนประกอบน้อยชิ้นและไม่ซับซ้อน

ระบบป้องกันและแจ้งเตือนความผิดปกติ มี
ของระบบไฟฟ้าแรงดันสูงขณะปฏิบตั งิ าน
ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน ด้าน
ความปลอดภัยและความเข้ากันได้
ทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก)

มีการทดสอบ

ประเมินอายุการเก็บรักษาและรสชาติ

ประเมินอายุการเก็บรักษาและรสชาติของเครื่องดื่ม โดยน�ำตัวอย่าง
เครื่องดื่มที่ผ่านการฆ่าเซื้อแล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 ํ C นาน 14 วัน
และตรวจคุณภาพทุกๆ 2 วัน โดยตรวจสอบคุณภาพด้านจุลินทรีย์
(total plate count) และด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัส
โดยตัวอย่างเครื่องดื่มที่ผ่านการฆ่าเซื้อแล้วมาประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ		
โดยรวม ด้วยวิธีการทดสอบการยอมรับโดยใช้สเกลแบบ 7
(7-point hedonic scale) เพื่อประเมินความชอบของผู้บริโภค

การประยุกต์ใช้งาน

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อในอาหารเหลว เช่น นม น�้ำผลไม้ และอาหารเหลวอื่น

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทุกระดับ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

- กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งระดับชุมชน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่สนใจ
เป็นเจ้าของเทคโนโลยี
- นักลงทุนทีต่ อ้ งการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีฆา่ เชือ้ อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ใช้ในการผลิต
สินค้าให้สอดรับกับความต้องการของตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพด้วยงบประมาณที่ควบคุมได้

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503001450 ชื่อ “ระบบการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเหลวโดยสนามไฟฟ้า
แบบพัลส์”
เลขที่คำ� ขอ 1503001450.

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบระดับอุตสาหกรรม

สนใจสอบถามข้อมูล
- คุณสโรชา เพ็งศรี ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1311
อีเมล์ : sarocha.phengsri@nstda.or.th
- ดร.วงศกร พูนพิริยะ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2117 6439
อีเมล์ : vongsakorn@nstda.or.th
- รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์
: 0 8975 5198 5
อีเมล์ : panich.intra@rmutl.ac.th
- ศูนย์ลงทุน ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1340
อีเมล์ : nic@nstda.or.th
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อิฐมวลเบาคอมโพสิท
จากจีโอโพลิเมอร์และวัสดุมวลเบาจากเศษแก้ว
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.อนุชา วรรณก้อน
นาย วิทยา ทรงกิตติกุล
ดร.สมัญญา สงวนพรรค
ห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว หน่วยวิจัยเซรามิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1601005199 อิฐมวลเบาคอมโพสิทจากจีโอโพลิเมอร์และวัสดุมวลเบาจากเศษแก้ว
ยื่นค�ำขอวันที่ 9 ก.ย. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

อิฐมวลเบาทีผ่ ลิตกันโดยทัว่ ไปมีความแข็งแรงต�ำ่ และมักใช้ปนู ซีเมนต์เป็นส่วนผสมในปริมาณทีส่ งู ในงานวิจยั นี้
มุ่งเน้นการท�ำอิฐมวลเบาที่มีเศษแก้วเป็นส่วนผสมทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์บางส่วนและเสริมความแข็งแรง
โดยใช้วสั ดุจโี อโพลีเมอร์เป็นวัสดุคอมโพสิทเป็นตัวช่วย โดยต้นแบบนีส้ ามารถผลิตได้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งพร้อมกัน
ในกระบวนการเดียว จึงช่วยประหยัดพลังงานในการผลิตได้มาก และเนื่องจากเป็นอิฐมวลเบาที่มีผิวเรียบ
ในการน�ำไปใช้งานจึงไม่จ�ำเป็นต้องมีการฉาบปูนทับอีก จึงช่วยลดต้นทุนและลดการใช้ปูนซีเมนต์ลงได้มาก

สรุปเทคโนโลยี

ส่วนผสมประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อิฐมวลเบาจากเศษแก้ว ใช้วัตถุดิบหลักเป็นผงแก้วบดละเอียด
ผสมกับสารที่ท�ำให้เกิดฟอง ท�ำให้มีความพรุนตัวและน�้ำหนักเบา ส่วนที่ 2 ส่วนชั้นเคลือบผิวเป็นวัสดุ
จีโอโพลิเมอร์ทใี่ ช้ เมตะเกาลิน เป็นวัตถุดบิ หลักท�ำปฏิกริ ยิ ากับสารละลายด่าง เกิดการเชือ่ มประสานทัง้ สองส่วน
ยึดติดกันอย่างแข็งแรง มีพนื้ ทีผ่ วิ เนียนเรียบสวยงาม และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้โดยไม่ตอ้ งฉาบปูน
ซีเมนต์ทบั ผิวอีกรอบ ต้นแบบนีม้ คี วามหนาแน่น 0.9-1.0 g/cm3 และมีความต้านทานต่อแรงอัด 10-14 MPa

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์
: 02 564 7000 ต่อ 1617
อีเมล์
: ipbiz@nstda.or.th

จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภาพกลิ่นในอากาศ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ
ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403001534 เรื่อง ระบบวงจรวัดก๊าซเซนเซอร์เคมีไฟฟ้า
ยื่นค�ำขอวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ TOPIC ได้วิจัย และพัฒนา ระบบ
ตรวจจับก๊าซในอากาศ เพื่อตอบโจทย์บริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจ�ำเป็นในการตรวจวัด
รวมทัง้ มีระบบการแจ้งเตือนและป้องกันการรัว่ ไหลของก๊าซต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ปัจจุบนั การพัฒนา
ระบบตรวจจับก๊าซในอากาศที่มีอยู่ในประเทศไทยยังมีน้อย และจ�ำเป็นต้องน�ำเข้าสินค้าประเภทนี้ ท�ำให้
มีราคาสูง TOPIC จึงได้พัฒนาระบบตรวจจับก๊าซในอากาศแบบไร้สายเพื่อให้ง่ายต่องานใช้งาน สะดวกต่อ
การติดตั้งและแสดงผล

สรุปเทคโนโลยี

ระบบตรวจสอบคุณภาพกลิ่นในอากาศด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์อาร์เรย์ ใช้เทคโนโลยีแก็สเซ็นเซอร์ชนิด
เคมีไฟฟ้า ร่วมกับระบบ Zigbee wireless network เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่เป็นฐานข้อมูล
เมือ่ เชือ่ มต่อระบบ Local Network การเชือ่ มต่อข้อมูลใช้ IOT service และสามารถท�ำงานบน Cloud service

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
อีเมล์
:

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
0 2564 6900
business@nectec.or.th
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เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์พริกต้นทุนต�ำ่
โดยการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสทิ ธิบตั ร เลขที่ 1603000819 เรือ่ ง เครือ่ งคัดแยกเมล็ดพันธุพ์ ริกโดยใช้กระบวนการประมวลผลภาพ
ยื่นค�ำขอวันที่ 17 พ.ค. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ในแต่ ล ะปี เมล็ดพันธุ์พ ริกจ�ำนวนมากได้ ถูก ส่ ง ออกไปยั ง หลายประเทศ คุ ณ ภาพของเมล็ ดพั น ธุ ์ จึ ง มี
ความส�ำคัญยิ่ง ในปัจจุบัน ยังไม่มีเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์พริก เนื่องจาก เมล็ดพันธุ์พริกมี น�้ำหนักเบาและ
ขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 มิลลิเมตร) จึงมีความยุ่งยากในการคัดแยก ดังนั้น โครงการ
วิจยั นี้ จึงมุง่ เน้นในการคัดแยกเมล็ดพันธุพ์ ริก เพือ่ ทดแทนแรงงานคนทีใ่ ช้เวลานานและมีโอกาสผิดพลาดสูง
เนือ่ งจากความล้าของสายตา เครือ่ งคัดแยกเมล็ดพันธุพ์ ริกทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ นีจ้ ะช่วยลดเวลาในการคัดแยกและ
เพิ่มความถูกต้องในการคัดแยก

สรุปเทคโนโลยี

เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์พริกที่ได้พัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1) ชุดป้อนเมล็ด
พันธุพ์ ริก 2) ชุดตรวจสอบเมล็ดพันธุพ์ ริกทีม่ รี อยด�ำหรือคล�ำ้ ด้วยกระบวนการประมวลผลภาพ และ 3) ชุดคัด
แยกเมล็ดพันธุ์ด้วยระบบการดูดสุญญากาศ ในการท�ำงาน จานหมุนที่มีการเซาะร่องเป็นแถวจะถูกใช้
ในการล�ำเลียงเมล็ดพันธุพ์ ริกไปยังทัง้ สามชุดท�ำงาน โดยทีท่ งั้ สามชุดท�ำงาน จะท�ำงานในลักษณะทีข่ นานกัน
ในส่วนของการตรวจหาเมล็ดพันธุ์พริกที่มีรอยด�ำ ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ ในโครงการวิจัยนี้ จะใช้
กระบวนการประมวลผลภาพ เพื่อค้นหาพื้นที่ของรอยด�ำที่ปรากฏบนผิวของเมล็ดพันธุ์พริก

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวภาวดี ใจเอื้อ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
0 2579 7473 5 ต่อ 3306
0 8912 0404 2
0 2579 9803
phawadee@arda.or.th

อิฐประดับ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.นุตา ศุภคต
น.ส.ศิริพร กิ่งแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) นั้นก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศจ�ำนวน
มหาศาล ในปัจจุบันจึงได้มีการน�ำผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมมาประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีจีโอพอลิเมอร์
(geopolymer) มาผลิตเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใน
ประเทศไทยนิยมใช้เถ้าลอยในกระบวนการผลิตจีโอพอลิเมอร์ แต่ยังไม่พบการใช้กากคอนกรีตซึ่งเป็นวัสดุ
เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตคอนกรีต

สรุปเทคโนโลยี

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาอิฐประดับ โดยใช้ของเสียจากกากอุตสาหกรรมที่มีองค์ประกอบของอลูมินาและซิลิกา
ซึ่งได้แก่ เถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้า และกากคอนกรีตจากอุตสาหกรรมผลิตคอนกรีต มาผลิตเป็นอิฐประดับ
จีโอพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 168-2546 เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
กากอุตสาหกรรมและเป็นทางเลือกในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล (เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ)
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
: 0 2218 4195-97
อีเมล์
: cuipi@chula.ac.th
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ส่วนผสมมอร์ตาร์ส�ำหรับฉาบจากเปลือกไข่ไก่
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นายเอกลักษณ์ มณีทิพย์ ดร.ปารเมศ ก�ำแหงฤทธิรงค์ และ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 170100110 เรื่อง ส่วนผสมมอร์ตาร์สำ� หรับการฉาบตกแต่งผิว
โครงสร้างที่มีเปลือกไข่ไก่เป็นส่วนผสม ยื่นค�ำขอวันที่ 2 มี.ค. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

มอร์ตาร์เป็นวัสดุทเี่ กิดจากส่วนผสมปูนซีเมนต์กบั ทรายละเอียดและน�ำ้ ท�ำประสาน นิยมใช้เป็นอย่างมากส�ำหรับ
การก่อสร้างอาคารทุกประเภทจวบจนถึงปัจจุบนั มีประโยชน์สำ� หรับการฉาบปิดผิวผนังก่อและปิดผิวโครงสร้าง
อาคาร เช่น คาน เสา ให้ผิวเรียบร้อยก่อนการทาสีหรือตกแต่งผิวด้วยวัสดุอื่นๆ นอกจากนี้มอร์ตาร์ยัง
สามารถใช้งานส่วนก่อสร้างอื่นๆ ได้ เช่น ใช้ก่ออิฐหรือก่อบล็อกผนังและใช้เป็นปูนกาวเชื่อมติดกระเบื้อง
เซรามิก มอร์ตาร์มที รายเป็นส่วนผสมในปริมาณมากที่สุด ท�ำให้ความต้องการใช้ทรายเพิ่มขึ้นตามความนิยม
การใช้มอร์ตาร์ในงานก่อสร้างด้วย
เปลือกไข่ไก่เป็นขยะที่ถูกทิ้งเป็นจ�ำนวนมากหลังจากการบริโภค โครงการนี้น�ำเศษเปลือกไข่ไก่ที่เหลือทิ้ง
มาผ่านการแปรรูปด้วยการเผาและบดละเอียด พบว่าสามารถใช้เป็นส่วนผสมทดแทนทรายในมอร์ตาร์
ส�ำหรับการฉาบงานก่อสร้างได้จริง โดยเมื่อท�ำการทดสอบก�ำลังรับแรงอัดพบว่ามีผลทดสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (มอก.1776-2542)

สรุปเทคโนโลยี

สูตรผสมส่วนผสมมอร์ตาร์สำ� หรับฉาบจากเปลือกไข่ไก่ ทีป่ ระกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เปลือกไข่
ไก่ทผี่ า่ นการแปรรูปเผาและบดละเอียด และน�ำ้ ประสาน โดยขั้นตอนการผลิตมอร์ตาร์สูตรนี้ สามารถกระท�ำ
ได้กบั วัสดุ เครือ่ งมือประกอบการผสมตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานก่อสร้างทัว่ ไป โดยทีเ่ มือ่ ทดสอบมอร์ตาร์
ทีแ่ ข็งตัวและผ่านการบ่มความชืน้ ทีอ่ ายุครบ 3 วันขึน้ ไปมีความแข็งแรงและสามารถรับน�ำ้ หนักได้ไม่นอ้ ยกว่า
25.5 ksc (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ส�ำหรับผิวผนังก่อและ 51 ksc (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
ส�ำหรับผิวโครงสร้างอาคาร

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
นายเอกลักษณ์ มณีทิพย์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0 2942 8960-3 ต่อ 202
0 8667 0855 5
0 2940 5413
Akekaluk_19@hotmail.com

สูตรผสมโครงจักรยานที่ประกอบด้วยไหมผสมเรซิ่น
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ และคณะ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

จักรยานถูกประดิษฐ์ขนึ้ ครัง้ แรกในปี ค.ศ. 2003 ใช้เพือ่ การออกก�ำลัง คมนาคม การแข่งขัน และจัดส่งสินค้า
เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีมากขึ้นจักรยานจึงถูกออกแบบให้มีความทนทาน มีน�้ำหนักเบา
และรองรับน�ำ้ หนักได้มากขึ้น
ส�ำหรับวัสดุที่ใช้ทำ� จักรยานเริ่มจากการน�ำโลหะมาใช้เป็นวัสดุในการผลิต ต่อมาพัฒนาเป็นอลูมิเนียม จนถึง
ปัจจุบนั คือการน�ำคาร์บอนและไฟเบอร์มาเป็นวัสดุหลักซึง่ มีขอ้ ดีคอื มีนำ�้ หนักเบาแต่ทำ� ให้จกั รยานมีราคาแพง
จากข้อจ�ำกัดด้านวัสดุตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นน�ำไหมมาใช้เป็นส่วนประกอบในการท�ำ
โครงจักรยาน โดยปรับปรุงวัสดุโครงสร้างโดยการน�ำไหมมาม้วนพันแล้วใช้เรซิ่นท�ำการเชื่อมไหมเข้าด้วยกัน

สรุปเทคโนโลยี

เป็นสูตรในการท�ำโครงจักรยานทีเ่ ป็นส่วนผสมระหว่างไหมกับเรซิน่ เพือ่ ทดแทนการใช้วสั ดุทผี่ ลิตจากคาร์บอน
และไฟเบอร์ ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
จินดาพร พลสูงเนิน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0 4320 2733
0 8645 1445 5
0 4320 2733
chinph@kku.ac.th
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ไม้เทียมจากเศษขี้เลื่อยและเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รองศาสตราจารย์วันชัย สะตะ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10679 เรื่อง ไม้เทียมจากเศษขี้เลื่อยและเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ไม้เทียมที่จ�ำหน่ายในปัจจุบันมีพลาสติกเป็นองค์ประกอบหลักสามารถท�ำลวดลายให้คล้ายคลึงกับไม้จริง
ตามธรรมชาติ แต่มีน�้ำหนักเบากว่าและมีความทนทานจึงได้รับความนิยมน�ำมาใช้งานทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร เช่น ใช้เป็นวัสดุปูพื้นในสวน ใช้กรุผนังอาคาร ใช้เป็นวัสดุตกแต่ง
ในโรงงานแปรรูปไม้จะก่อให้เกิดเศษขี้กบไม้และขี้เลื่อยเป็นจ�ำนวนมาก เศษขี้เลื่อยเหล่านี้สามารถน�ำมาท�ำ
ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น เป็นขี้เลื่อยอัดแท่งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood pellets) เป็นแผ่นไม้อัด
ปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ อย่างไรก็ตามมีผู้น�ำขี้เลื่อยมาใช้ในการผลิตไม้เทียมที่มีพลาสติก (PVC) เป็นส่วน
ประกอบ โดยปริมาณขี้เลื่อยที่ใช้ในส่วนผสมจะมีผลต่อสมบัติต่างๆ ของไม้เทียม ซึ่งการเพิ่มปริมาณเศษ
ขี้เลื่อยให้สูงขึ้นจะส่งผลต่อคุณสมบัติทางกล ได้แก่ แรงดึง แรงกระแทก และแรงตัด ให้มีค่าลดลง
จีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุผสมอะลูมิโนซิลิเกตที่มีคุณสมบัติเชื่อมประสานคล้ายปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป
การใช้เถ้าลอยที่มีความละเอียดแตกต่างกันจะท�ำให้จีโอโพลิเมอร์มีก�ำลังรับแรงอัดที่แตกต่างกันด้วย

สรุปเทคโนโลยี

เป็นไม้เทียมทีม่ ลี กั ษณะกายภาพเหมือนไม้ธรรมชาติ แต่มนี ำ�้ หนักเบา น�ำความร้อนต�ำ่ เมือ่ เทียบไม้ธรรมชาติ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0 4320 2733
0 8645 1445 5
chinph@kku.ac.th

พื้นรองเท้าแป้งมันส�ำปะหลังผสมยางพารา
ป้องกันเท้าเหม็น
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผลิตผลทางการเกษตรทั้งแป้งมันส�ำปะหลังและยางพารามีมูลค่าที่ลดลงอย่างมากเนื่องจากการเพาะปลูก
จ�ำนวนมาก ท�ำให้ตอ้ งมีการเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์โดยการน�ำมาแปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ทตี่ อบปัญหา
ที่เกิดขึ้นส�ำหรับประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทยที่เป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์
ท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย พืน้ รองเท้าจากวัสดุชนิดใหม่นสี้ ามารถผลิตได้จากแป้งมันส�ำปะหลัง
ผสมยางพาราโดยมีความสามารถในการแก้ปัญหาเท้าเหม็นซึ่งเป็นปัญหาของคนใช้รองเท้ามายาวนาน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการตอบโจทย์ของทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและการแก้ปัญหาเท้าเหม็น
ด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์วัสดุด้วยสารที่เป็นธรรมชาติทั้งหมด ท�ำให้วัสดุที่พัฒนาได้มีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร รับแรงกระแทกได้สูง และแก้ปัญหาเฉพาะจุดได้

สรุปเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิตพื้นรองเท้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ท�ำให้แป้งมันส�ำปะหลังผสมเข้ากับยางพาราในระดับ
โครงสร้างท�ำให้มีการใช้ยางพาราในอัตราส่วนที่น้อยกว่าแต่สามารถให้ความสามารถในการยืดหยุ่นได้
เหมือนยาง ขึน้ รูปได้เหมือนพลาสติกด้วยคุณสมบัตขิ องแป้งมันส�ำปะหลังทีพ่ ฒ
ั นาให้กลายเป็นพลาสติกชีวภาพ
วัสดุดังกล่าวมีการเติมสารเติมแต่งเพื่อให้โครงสร้างเกิดการเชื่อมโยงกันและสามารถต้านทานเชื้อจุลินทรีย์
ได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ณัฐพร สาครวาสี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
โทรศัพท์
: 0 5394 2088 ต่อ 309
อีเมล์
: nuttaporn@step.cmu.ac.th
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ถ้วยพลาสติกจากแป้งมันส�ำปะหลัง
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

พลาสติกทีใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากท�ำให้ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาวัสดุ
ในปัจจุบันจึงได้มุ่งเน้นไปยังพลาสติกที่ย่อยสลายได้ อย่างไรก็ตามพลาสติกที่ย่อยสลายได้มีราคาสูงท�ำให้
ไม่เป็นที่นิยมในท้องตลาดและไม่สามารถแข่งขันได้กับพลาสติกจากปิโตรเลียมที่มีราคาถูกกว่า ดังนั้น
การแก้ปัญหาของพลาสติกชีวภาพที่มีราคาสูงจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากวัสดุที่มีต้นทุนต�่ำ
ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ มันส�ำปะหลังเป็นผลผลิตที่สามารถปลูกได้จ�ำนวนมากในประเทศไทย
ท�ำให้ตน้ ทุนของวัสดุมรี าคาถูก จึงเป็นวัสดุทเี่ หมาะสมต่อการพัฒนาเป็นวัสดุทยี่ อ่ ยสลายได้เพือ่ ใช้ในการแทนที่
พลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียม โดยมีต้นทุนที่ต�่ำสามารถแข่งขันได้กับพลาสติกที่ใช้กันในอุตสาหกรรม

สรุปเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิตถ้วยต้นแบบเป็นการผสมแบบเกิดปฏิกิริยาระหว่างแป้งมันส�ำปะหลังและพลาสติกจาก
ปิโตรเลียมโดยมีการเติมสารเติมแต่งเพื่อให้โครงสร้างเกิดการเชื่อมโยงกัน การผสมด้วยการเกิดปฏิกิริยา
ท�ำให้โครงสร้างของตัวอย่างผสมที่ได้มีส่วนของแป้งมันส�ำปะหลังที่มากกว่าคลุมส่วนของพลาสติกจาก
ปิโตรเลียม ท�ำให้ได้คุณสมบัติความแข็งแรงที่เหมือนกับพลาสติก ย่อยสลายได้ด้วยคุณสมบัติของแป้ง
ขึ้นรูปได้เหมือนพลาสติก และสามารถต้านทานน�้ำได้ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ชอบน�ำ้ ของพลาสติก

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ณัฐพร สาครวาสี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
โทรศัพท์
: 0 5394 2088 ต่อ 309
อีเมล์
: nuttaporn@step.cmu.ac.th

โรงงานต้นแบบก�ำจัดแมลงและไข่แมลง
ด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF Technology Pilot Plant)
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1401006119 เรื่อง ระบบให้ความร้อนกับวัสดุทางการเกษตรด้วยคลื่นถี่วิทยุ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

คณะนักวิจัยไทยน�ำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้น�ำเทคโนโลยี UTD RF ที่มีผลการทดสอบว่าสามารถก�ำจัดแมลงอย่างมีประสิทธิภาพ มาประยุกต์ใช้กับ
ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าว เพื่อก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อสุขภาพ
ปัจจุบันใช้วิธีการป้องกันและก�ำจัด โดยการรมด้วยสารเคมีในการก�ำจัดแมลง แต่ไม่สามารถก�ำจัดไข่แมลง
ที่ปนเปื้อนได้ และอาจะเกิดการตกค้างของสารเคมีอีกด้วย การใช้เทคโนโลยี UTD RF จึงเป็นทางเลือก
ในการก�ำจัดแมลงและไข่ของแมลงตลอดวงจรชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากสารเคมีตลอด
กระบวนการ

สรุปเทคโนโลยี

การใช้คลื่นความถี่วิทยุทำ� ให้เกิดความร้อนสูงในระยะเวลาอันสั้นในการก�ำจัดแมลงและไข่ของแมลงได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
โทรศัพท์
: 0 5394 2088-91ต่อ 208
อีเมล์
: Rf_pilotplant@step.cmu.ac.th
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สารเคลือบผิวเพื่อบ�ำบัดอากาศในอาคาร
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1401005161 เรื่อง ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงที่ทำ� งานภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลตและ
แสงฟลูออเรสเซนต์ ยื่นค�ำขอวันที่ 5 ก.ย. 2557

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้ชุมชนเมืองมีการขยายตัวมากขึ้น และมีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง
ในลักษณะอาคารปิดเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้ผคู้ นส่วนใหญ่ใช้ชวี ติ อยูภ่ ายในอาคารถึงร้อยละ 90 ของในแต่ละวัน
ซึง่ ภายในอาคารมีแหล่งก�ำเนิดมลพิษต่างๆ มากมาย ได้แก่ เครือ่ งส�ำเนาเอกสาร เฟอร์นเิ จอร์ สารท�ำความสะอาด
สารซักล้าง ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเกิดการเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ
เช่น การระคายเคืองผิว ระคายเคืองตา ปวดศีรษะ และโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบทางเดินหายใจ อาการเหล่านีเ้ รียก
ว่ากลุ่มอาการโรคภูมิแพ้ตึก (Sick Building Syndrome : SBS) หรืออาจมีอาการที่พบในระยะยาว ได้แก่
โรคมะเร็ง จากการที่มนุษย์ในปัจจุบันอาศัยอยู่ภายในอาคารปิด ทีมวิจัยจึงเล็งเห็นถึงการลดมลพิษภายใน
อาคารได้จะส่งผลดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก
นักวิจยั ได้พฒ
ั นาตัวเร่งปฏิกริ ยิ าสารเคลือบผิว PCO ให้สามารถท�ำงานได้แม้อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ บั แสงยูวี และสามารถ
ท�ำงานได้ภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ จากนั้นจึงน�ำสาร PCO ไปประยุกใช้งานกับวัสดุภายในอาคาร หรือ
การน�ำไปฉีดพ่น ผสมสี ตลอดจนการเคลือบบนกระเบื้องตกแต่ง กระจก หรือผนังภายในอาคารเพื่อให้สาร
ท�ำหน้าที่ฟอกอากาศและลดการสะสมของ แบคทีเรีย รา ไวรัส ในอากาศในอาคาร

สรุปเทคโนโลยี

ตัวเร่งปฏิกิริยาสารเคลือบผิว PCO ที่มีการพัฒนาขึ้น สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งานกับวัสดุ หรือสีที่ใช้
ภายในอาคาร โดยมีความสามารถในการฟอกอากาศและลดการสะสมของ แบคทีเรีย รา ไวรัส ในอากาศ
ภายในอาคาร

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย
-

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�้ำเลิศ, ศศิธร บูรณตรีเวทย์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์
: 0 2470 9626
โทรสาร
: 0 2872 9083
อีเมล์
: amornrat.wat@kmutt.ac.th

Smart Building Materials
for indoor air purification
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร และคณะ สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์วัสดุ โดยวิธีการเคลือบด้วยฟลูออเรสเซนส์
ด้วยปฏิกิริยาสังเคราะห์แสง
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1401005161 เรื่อง ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงที่ท�ำงานภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลต
และแสงฟลูออเรสเซนต์ ยื่นค�ำขอวันที่ 5 ก.ย. 2557

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ในปัจจุบนั มลภาวะอากาศในอาคารเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของปัญหาด้านสุขภาพสิง่ แวดล้อม จากการประมาณ
การโดย The United States Environmental Protection Agency พบว่าผูค้ นในปัจจุบนั ใช้เวลาในการอยูใ่ น
อาคารมากกว่าร้อยละ 90 โดยเฉพาะ อาคารประเภทพักอาศัย ด้วยเหตุนจี้ งึ มีความเสีย่ งทีจ่ ะสัมผัสกับมลภาวะ
ทางอากาศภายในอาคาร ที่มีสาเหตุมาจากวัสดุอาคาร และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สุขภาพและเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยเฉียบพลัน อีกทั้งยังเสี่ยงต่อปัญหา สุขภาพในระยะยาว ทีมวิจัย
จึงเล็งเห็นถึงการลดมลพิษภายในอาคาร จึงได้มีการพัฒนาสารเคลือบวัสดุที่ใช้ภายในอาคาร เพื่อใช้
ช่วยฟอกอากาศ และลดการสะสมของ แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ

สรุปเทคโนโลยี
-

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�้ำเลิศ, ศศิธร บูรณตรีเวทย์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์
: 0 2470 9626
โทรสาร
: 0 2872 9083
อีเมล์
: amornrat.wat@kmutt.ac.th
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สูตรผสมของแผ่นวัสดุผสมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9936 เรื่อง สูตรผสมของแผ่นวัสดุผสมจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ไม้ยางพาราถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศ ไม้ยางพาราที่หมดอายุการให้น�้ำยางแล้วจะเป็น
วัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ในระหว่างกระบวนการผลิตจะมีเศษวัสดุเกิดขึ้น ได้แก่
ปีกไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ ขี้กบ ขี้เลื่อย และฝุ่นไม้ เศษวัสดุเหล่านี้บางส่วนสามารถน�ำไปหมุนเวียนใช้ในการ
ผลิตและเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้พลังงานความร้อนได้ หรือน�ำมาเป็นส่วนผสมกับวัสดุอื่น เช่น วัสดุโพลีเมอร์
เพื่อในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งวัสดุประสานข้างต้นบางส่วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ในงานหัตถกรรมงานปั้นจากขี้เลื่อย ได้น�ำขี้เลื่อยไม้ยางพารามาผสมกับกาวลาเท็กซ์
และน�ำมาปั้นขึ้นรูปเป็นชิ้นงานต่างๆ ซึ่งเมื่อแห้งแล้วชิ้นงานจะหดตัวท�ำให้ผิวชิ้นงานแตกและเมื่อน�ำมาอัด
ขึ้นรูปเป็นแผ่น ชิ้นงานจะบิดตัวไม่เป็นแผ่นเรียบและผิวแตก จึงไม่สามารถน�ำมาท�ำเป็นงานหัตถกรรมต่างๆ
ได้อย่างแพร่หลาย ท�ำให้เกิดแนวคิดในการท�ำแผ่นวัสดุผสมที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
ที่มีต้นทุนไม่สูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุที่ผลิตอยู่ในท้องตลาด เช่น แผ่นไม้ MDF Board และสามารถ
น�ำไปประยุกต์ในงานหัตถกรรมได้

สรุปเทคโนโลยี

การน�ำเศษวัสดุจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา มาเป็นสูตรผสมของแผ่นวัสดุผสม
จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา ตามสัดส่วนที่ก�ำหนดมาผสมรวมกันก่อนน�ำมาอัดขึ้นรูปบนแม่พิมพ์โดยใช้แรงกด
ทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ก่อนน�ำชิ้นงานไปใช้งาน
โดยแผ่นวัสดุผสมที่ได้นี้สามารถน�ำไปใช้ทดแทนการใช้ไม้ ที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
ต้นทุนต�ำ่ และสามารถน�ำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมก่อสร้างได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
ส�ำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์
: 0 5392 1444 ต่อ 1120
โทรศัพท์มือถือ
: 0 8167 37929
อีเมล์
: a_asset@rmutl.ac.th

เครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าแบบใบกวนแนวนอน
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ, นายอภัย ชาภิรมย์
ส�ำนักวิชาวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001086 เรื่อง เครื่องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าแบบใบกวนแนวนอน

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

งานผนังเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นปัญหามากในงานก่อสร้างอาคาร เนือ่ งจากเป็นขบวนการทีใ่ ช้เวลาในการท�ำงานมากทีส่ ดุ
และผู้บริโภคให้ความใส่ใจในรายละเอียดค่อนข้างมาก และจากการศึกษามูลค่าของตลาดในประเทศที่มี
การขยายตัวเกี่ยวกับการตอบรับของผู้บริโภคของอิฐมวลเบาเป็นจ�ำนวนมาก โครงการจึงพัฒนาชุดผลิต
คอนกรีตมวลเบา ให้สอดคล้องเหมาะสมกับน�ำ้ ยาสร้างฟองโฟม โดยอ้างอิงการผลิตตามมาตรฐาน American
Concrete Institute (ACI ) มาตรฐานการทดสอบ American Society for Testing and Materials (ASTM)
และคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 2601-2556 และการวิเคราะห์ผลต่างๆ ใช้เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์
มาควบคุมการผลิตและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากคอนกรีตเซลลูล่า
เพราะฉะนัน้ ชุดผลิตอิฐมวลเบาเซลลูลา่ ระดับชุมชน ได้ออกแบบสอดคล้องกับสูตร วิธกี ารผลิต ลดพลังงาน
ราคาประหยัด เพื่อที่สามารถให้บุคคลที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ส่วนน�้ำยาสร้างฟองโฟม
คิดค้นโดยการใช้โปรตีนจากพืชมาเป็นส่วนผสมหลัก ลดการน�ำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ ฟองโฟมมี
ความแข็งแรงสูง ราคาประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สรุปเทคโนโลยี

1. เครือ่ งผสมคอนกรีตมวลเบาใช้ระบบเกียร์ สามารถปรับความเร็วของการหมุน เพือ่ ให้สอดคล้องกับสูตร
การผลิตได้ และพลังงานในการหมุนใช้น้อยกว่าและบ�ำรุงรักษาง่าย
2. เครื่องสร้างฟองโฟมใช้ระบบปั้มแรงดัน ความจุที่ใส่น�้ำยาไม่จ�ำกัด สามารถควบคุมแรงดันได้คงที่
เคลื่อนย้ายง่าย
3. เครื่องตัดอิฐมวลเบาใช้ระบบมอเตอร์ ราคาต�่ำ บ�ำรุงรักษาง่าย
4. น�ำ้ ยาสร้างฟองโฟมใช้โปรตีนจากพืช มะพร้าว ไม่เป็นพิษต่อผูใ้ ช้ อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบ ASTM 796

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาว ศรัญญา นรสิงห์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
0 4422 4062 ต่อ 4825
0 9182 9760 9
sarunya-n@sut.ac.th
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เฮมพ์คอนกรีต (Hemp Concrete)
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ, นายศักดิ์สิทธิ์ พันทวี
ส�ำนักวิชาวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เฮมพ์ (Hemp) หรือ “กัญชง” มีลกั ษณะใบและล�ำต้นใกล้เคียงกับกัญชามาก ท�ำให้การแยกแยะด้วยสายตา
ต้องอาศัยความช�ำนาญเป็นพิเศษ ในประเทศไทยการปลูกและใช้เส้นใยจากเฮมพ์ยังอยู่ในวงจ�ำกัดเฉพาะ
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ต่อมาในปีพทุ ธศักราช 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ มีพระราชประสงค์
ให้มีการศึกษาและส่งเสริมเกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูกเฮมพ์ เพื่อใช้ในครัวเรือนและจ�ำหน่ายสู่ตลาด
ขณะเดียวกันได้มกี ารศึกษาและวิจยั โดยมูลนิธโิ ครงการหลวง สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน)
จนสามารถปลูก พัฒนา และคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ให้มีสารเสพติดต�่ำและสามารถขึ้นทะเบียนรับรอง
สายพันธุ์ได้ ภายหลังได้มีกฎกระทรวง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ�ำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเฮมพ์นั้น ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง
ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ทีร่ ะบุให้ “เมล็ดพันธุร์ บั รอง” มีปริมาณ THC ได้นอ้ ยกว่า 1.0% ของน�ำ้ หนักแห้ง
และมีหลักเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ตามก�ำหนด

สรุปเทคโนโลยี

การใช้แกนเฮมพ์ทผี่ า่ นการปรับปรุงคุณภาพด้วยอลูมเิ นียมซัลเฟต Al2(SO4)3 และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2
แทนมวลรวมหยาบในส่วนผสมเฮมพ์คอนกรีตส่งผลให้ค่าก�ำลังอัดมากกว่าเฮมพ์คอนกรีตที่ใช้แกนเฮมพ์
ไม่ผา่ นการปรับปรุงคุณภาพถึง 4 เท่า แต่การใช้ปริมาณ Al2(SO4)3 และ Ca(OH)2 ในปริมาณทีแ่ ตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อก�ำลังอัดของเฮมพ์คอนกรีตไม่มากนักเห็นได้ชัดว่าแกนเฮมพ์ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเกิด
การหน่วงการก่อตัวของคอนกรีต การใช้ Al2(SO4)3 ในการปรับปรุงคุณภาพช่วยปรับปรุงคุณสมบัตดิ า้ นก�ำลังอัด
ของวัสดุคอมโพสิตให้ดขี นึ้ และปริมาณทีเ่ หมาะสมของ Al2(SO4)3 ยังช่วยปรับปรุงระยะเวลาการก่อตัวและ
การแข็งตัวให้ดขี นึ้ การปรับปรุงคุณภาพแกนเฮมพ์ Al2(SO4)3 ส่งผลให้เกิดการสร้างผลึกของ ettringite ขึน้ ได้
ทั้งในไซเลมเรย์และบนผนังของเวสเซลของแกนเฮมพ์ ซึ่งช่วยเติมเต็มช่องว่างในโครงสร้างที่เป็นรูพรุนของ
แกนเฮมพ์ จึงส่งผลให้ก�ำลังอัดเพิ่มขึ้น ส่วนการใช้ Ca(OH)2 ในปริมาณมากเกินไปท�ำให้เกิดการหน่วง
การก่อตัว การใช้แกนเฮมพ์แทนมวลรวมหยาบในส่วนผสมคอนกรีต ส่งผลให้หน่วยน�้ำหนักของคอนกรีต
ลดลง เนื่องจากแกนเฮมพ์มีน�้ำหนักเบาและมีรูพรุนสูง

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวศรัญญา นรสิงห์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
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เฮมพ์กรีต (Hempcrete)
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ, นายพุทธิพัทธ์ ราชค�ำ
ส�ำนักวิชาวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เฮมพ์หรือกัญชง (Hemp) เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียว ชาวเขานิยมปลูกต้นกัญชงในทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยการน�ำเศษแกนแกนเฮมพ์ไปใช้ประโยชน์หรือไปท�ำวิจัยยังมีน้อย แต่ใน
ต่างประเทศ แถบอเมริกาเหนือ ยุโรป หรือออสเตรเลีย นิยมน�ำแกนเฮมพ์ไปใช้งานกันแพร่หลาย เช่น การน�ำ
แกนเฮมพ์มาผสมกับไลม์และน�้ำ เมื่อแข็งตัวจะกลายเป็น เฮมพ์กรีต (Hempcret) และผสมร่วมสารซีเมนต์
กับมวลรวมและน�ำ้ จะกลายเป็น เฮมพ์คอนกรีต (Hemp Concrete) ใช้ท�ำเป็นวัสดุก่อผนัง วัสดุเทพื้น วัสดุ
โครงสร้าง หรือแม้แต่งานฉนวน ทีร่ บั น�ำ้ หนักบรรทุกไม่มาก อิฐเฮมพ์กรีต มีคณ
ุ สมบัติ น�ำ้ หนักเบา ความหนาแน่น
ต�่ำ เป็นฉนวน ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้แปรสภาพเป็นออกซิเจน (H2O) สามารถดูดซับก๊าซ
คาร์บอนได้ประมาณ 50% ของปริมาตร และมีความทนไฟได้เป็นระยะเวลานาน

สรุปเทคโนโลยี

การน�ำเฮมพ์ไปใช้ประโยชน์
1. เส้นใยเฮมพ์ เฮมพ์จัดเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ดีที่สุด ท�ำให้มีการน�ำเส้นใยเฮมพ์มาท�ำผลิตภัณฑ์มากมาย
นอกเหนือจากการท�ำเสือ้ ผ้าเครือ่ งนุง่ ห่มและเครือ่ งแต่งกาย ได้แก่ วัสดุเนือ้ ไม้บด กระดาษ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ วัสดุธรรมชาติแทนพลาสติก เส้นใยเฮมพ์มีลักษณะเฉพาะ คือมีความพรุนตามธรรมชาติ
เมื่อส่องด้วยกล้องขยายพิเศษ พบว่า โครงสร้างภายในไม่มีลักษณะท่อยาว แต่ค่อนข้างจะเต็มไปด้วย
รูพรุน ท�ำให้เฮมพ์มพี นื้ ผิวทีส่ ามารถ ดูดซับน�ำ้ ได้มาก มีคา่ ความเป็นฉนวนอยูร่ ะหว่าง 0.0393-0.0486
W.m/°K และมีค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 40.3-77.9 kg/m3
2. แกนเฮมพ์ แกนของเฮมพ์มีสีขาวอมน�้ำตาล มีน�้ำหนักเบา ไม่มีฝุ่น มีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น น�ำ้ หรือ
น�้ำมันได้ดี ในต่างประเทศนิยมน�ำไปผลิตเป็นพลังงานชีวมวลในรูปแบบต่างๆ อาทิ ถ่านไม้, Ethanol,
Methanol หรือ Alcohol นอกจากนี้ แกนเฮมพ์ถูกน�ำไปใช้งานก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ในรูปแบบ
ของการน�ำแกนเฮมพ์ที่บดแล้วไปผสมกับปูนปาสเตอร์หรือคอนกรีตเพื่อผลิตเป็นเฮมพ์กรีต หรือใช้ใน
การผสมเพื่อก่อผนัง-ก�ำแพงที่รับน�้ำหนักบรรทุกไม่มาก มีค่าความเป็นฉนวนอยู่ระหว่าง 0.033-0.094
W.m/°K และมีค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 5-100 kg/m3

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวศรัญญา นรสิงห์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
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ตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอย
ส�ำหรับการผลิตไบโอดีเซล
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

พลังงานทางเลือกหนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือไบโอดีเซล (Biodiesel) ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงทีผ่ ลิตมาจากน�ำ้ มันพืช หรือสัตว์
ทีม่ หี น่อยย่อยเป็นไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) โดยจะถูกน�ำมาผ่านขบวนการทางเคมีกบั เมทานอล ทีเ่ รียกว่า
ทรานสเอสเทอริฟิเคชัน (Transeterification) โดยจ�ำเป็นต้องมีตัวเร่งปฎิกิริยา (Catalyst) ภายใต้สภาวะที่
เหมาะสมเพือ่ ท�ำให้โมเลกุลของน�ำ้ มันมีขนาดเล็กลงอยูใ่ นรูป ของเอทิลเอสเตอร์ (Ethyl esters) หรือ เมทิล
เอสเตอร์ (Methyl esters) และผลผลิตอีกชนิดที่ได้คือ กลีเซอรีน ปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลจ�ำเป็นที่
จะต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์และตัวเร่งปฏิกิริยาแบบ
วิวิธพันธ์ ซึ่งในกระบวนการผลิตโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์นั้นจะปัญหาในการแยกตัวเร่งปฏิกิริยา
ออกจากผลิตภัณฑ์ท�ำได้ยาก จึงได้มีผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์เนื่องจากตัว
เร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์นั้นสามารถแยกออกจากผลิตภัณฑ์ได้ง่ายด้วยวิธีการกรองจึงสามารถลดปัญหา
น�้ำเสียที่จะเกิดจากการล้างตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์ ผลงานวิจัยนี้ผู้วิจัย ได้รายงานประสิทธิภาพของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอยแปรรูปแทนการใช้แคลเซียมออกไซด์ทางการค้าที่มีตัวรองรับ
ซึ่งจะใช้ปูน/แก้วเป็นตัวรองรับ

สรุปเทคโนโลยี

การขึน้ รูปตัวเร่งปฏิกริ ยิ าวิวธิ พันธ์ เพือ่ ให้สะดวกในการกรองแยก สามารถสังเคราะห์ได้จากแคลเซียมออกไซด์
และผงเปลือกหอยทีผ่ า่ นกระบวนการขึน้ รูปทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เพือ่ ให้ได้เม็ดทีม่ คี วามคงทนและน�ำกลับมาใช้ใหม่
ได้หลายครัง้ เตรียมโดยผสม แคลเซียมออไซด์ (หรือผงหอยแปรรูป) และแก้วในสัดส่วน 70 ต่อ 30 โดยใช้
สารละลายโซเดียมซิลิเกตเป็นตัวประสาน และเผาในสภาวะเผากลบด้วยผงแคลเซียมออกไซด์ ที่อุณหภูมิ
900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง และเมือ่ น�ำมาเร่งปฏิกริ ยิ า พบว่า ให้รอ้ ยละการเปลีย่ นไปเป็นน�ำ้ มัน
ถึง 94.50 ส�ำหรับแคลเซียมออกไซด์ที่ซื้อมาในเชิงพาณิชย์และร้อยละการเปลี่ยนไปเป็นน�้ำมันถึง 92.75
ส�ำหรับการใช้เปลือกหอยแมลงภู่ ตัวเร่งวิวิธพันธ์ที่เตรียมได้สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ และให้ผลใกล้เคียง
กับกรณีแรกเมื่อผ่านการล้างและปรับสภาพด้วยเมทานอลและเฮกเซน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0 2564 4440 ต่อ 1664-5
0 2564 2887
tu.tuipi@gmail.com

บล็อกซีเมนต์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร
และอุตสาหกรรม โดยใช้นำ�้ ยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.นิตยา ใจทนง
ผศ.ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1701001687 เรื่อง บล็อกซีเมนต์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร
และอุตสาหกรรมโดยใช้น�้ำยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม ยื่นค�ำขอวันที่ 23 มี.ค. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

คอนกรีตมวลเบาเป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มากขึ้นเรื่อยๆ
แต่ปัญหาหนึ่งที่ส�ำคัญของคอนกรีตมวลเบาคือ มีราคาสูง และรับก�ำลังอัดและก�ำลังดัดได้ไม่มาก อีกทั้ง
การเผาวัตถุดบิ เพือ่ ผลิตมักจะก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและปัญหาโลกร้อน ซึง่ ปัจจุบนั ปัญหาเรือ่ งมลภาวะ
ทางอากาศเป็นปัญหาทีต่ อ้ งการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงได้มกี ารผลิตบล็อกซีเมนต์มวลเบา โดยน�ำวัสดุธรรมชาติ
และวัสดุทเี่ หลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมมาแทนทีป่ นู ซีเมนต์บางส่วน เพือ่ เป็นการลดต้นทุนการผลิต
และจะเพิม่ สมบัตใิ นการลดการแตกร้าวโดยใช้นำ�้ ยางพาราเป็นสารผสมเพิม่ ซึง่ จะเป็นบล็อกซีเมนต์มวลเบา
ทางเลือกใหม่ส�ำหรับใช้ทำ� บล็อกก่อผนัง บล็อกปูพื้น บล็อกปูถนน บล็อกทางเดิน และบล็อกประดับ เป็นต้น

สรุปเทคโนโลยี

บล็อกซีเมนต์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรและอุตสาหกรรม ถูกประดิษฐ์จากวัสดุผสม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยมีการทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
หรือวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมและใช้นำ�้ ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสม ทัง้ นีบ้ ล็อกซีเมนต์จากวัสดุธรรมชาติ
และวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้น�้ำยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้น�้ำยางธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ ลดต้นทุนการผลิต ลดมลภาวะและพลังงานในกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ อีกทั้งยังสามารถน�ำไปเป็นวัสดุทางเลือกส�ำหรับงานก่dh fอสร้างที่ไม่รับน�้ำหนัก เช่น บล็อก
ก่อผนัง บล็อกปูนพื้น บล็อกปูถนน บล็อกทางเดิน และบล็อกประดับ อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวนิตยา ถาวัน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0 5387 5635
0 8985 4229 6
0 5387 5637
ann.mjubi@gmail.com
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วัสดุเลียนแบบเซรามิกจากส่วนผสมของดินผสมน�้ำยาง
ส�ำหรับการขึ้นรูปด้วยการกดปาด
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.นภัสถ์ จันทร์มี, ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การผลิตเซรามิกอาศัยกระบวนการทางความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู เพือ่ ท�ำให้อนุภาคของวัตถุดบิ ตัง้ ต้นเกิดการรวม
ชิดติดกัน โครงสร้างผลึกเปลีย่ นไปจากเดิม หรือเกิดเฟสใหม่ขนึ้ การผลิตเซรามิกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ เซรามิกแบบดัง้ เดิม เช่น ผลิตภัณฑ์เอิรท์ เทนแวร์ซงึ่ เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 900-1000 องศาเซลเซียส
ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ซง่ึ เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 1100-1300 องศาเซลเซียส และผลิตภัณฑ์พอร์ซเลนซึง่ เผาที่
อุณหภูมิตั้งแต่ 1250 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ซึ่งในภาพรวมของอุตสาหกรรมเซรามิกแบบดั้งเดิมนั้นมีต้นทุน
การผลิตหลักเป็นวัตถุดบิ ร้อยละ 22-58 พลังงานร้อยละ 8-20 แรงงานร้อยละ 8-38 และค่าเสือ่ มราคาร้อยละ
6-10 โดยอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดเล็กจะใช้กาซเหลว (LPG) เป็นเชือ้ เพลิงหลักในการผลิต
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะมีการน�ำกาซธรรมชาติ (NG) มาใช้รว่ มด้วย ซึง่ เชือ้ เพลิงดังกล่าวมีการปรับราคา
ขึน้ ลงตามราคาน�ำ้ มันปิโตรเลียมในตลาดโลก และทีผ่ า่ นมาราคากาซ LPG ปรับตัวสูงขึน้ และมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ปรับตัวสูงขึน้ อีกเป็นระยะๆ ประกอบกับนโยบายยกเลิกการตรึงราคากาซ LPG ทีใ่ ช้ในภาคอุตสาหกรรมยิง่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็กเป็นอย่างมาก

สรุปเทคโนโลยี

สูตรผสมและแนวทางการขึ้นรูปส่วนผสมนั้นเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุเลียนแบบเซรามิก ผลิตภัณฑ์
เมื่อแห้งสามารถน�ำไปอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ ระหว่าง
100-200 องศาเซลเซียส และใช้เวลาอบตัง้ แต่ 12-48 ชัว่ โมง ซึง่ เป็นทางเลือกเพือ่ ลดพลังงานความร้อน ระหว่าง
กระบวนการผลิต ความแข็งแรงด้านความทนแรงอัด (Compressive strength) ประมาณ 22-23 เมกะปาสคาล
ความทนแรงดัด (Flexural strength) ประมาณ 12-27 เมกะปาสคาล ขึ้นอยู่กับสูตรสัดส่วนผสม อุณหภูมิอบ
และระยะเวลาอบ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวนิตยา ถาวัน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0 5387 5635
0 8985 4229 6
0 5387 5637
ann.mjubi@gmail.com

บล็อกซีเมนต์ปอซโซลานน�ำแสง
ส�ำหรับงานโครงสร้างและกรรมวิธีการผลิต
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์, ดร.นิตยา ใจทะนง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1701000710 เรื่อง บล็อกซีเมนต์ปอซโซลานน�ำแสง
ส�ำหรับงานโครงสร้างและกรรมวิธีการผลิต ยื่นค�ำขอวันที่ 9 ก.พ. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบันเศรษฐกิจและวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว ท�ำให้มี
การเติบโตด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างขึ้นด้วย เช่น มีอาคารบ้านเรือน ตึกสูงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย และ
ในขณะเดียวกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจย่อมท�ำให้มกี ารใช้พลังงานมาก เป็นการก่อมลภาวะทางสิง่ แวดล้อม
ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา อุตสาหกรรมการก่อสร้าง คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างหนึ่งที่มีความส�ำคัญเนื่องจาก
ใช้เป็นโครงสร้างหลักของงานก่อสร้าง ดังนัน้ การศึกษาและวิจยั พัฒนาสิง่ ประดิษฐ์สำ� หรับงานโครงสร้างเพือ่ พัฒนา
กระบวนการผลิตให้คอนกรีตช่วยลดการใช้พลังงานและลดการเกิดมลภาวะได้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
คอนกรีตน�ำแสงเป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและถูกพัฒนาให้เป็นวัสดุใหม่อย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความสว่างที่สุด มีฟังก์ชันหลากหลาย และเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม สามารถช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าจากการใช้แสงสว่างภายในอาคารตอนกลางวันได้ เป็นนัตวกรรม
วัสดุทางเลือกใหม่สำ� หรับงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

สรุปเทคโนโลยี

บล็อกซีเมนต์ปอซโซลานน�ำแสงส�ำหรับงานโครงสร้างถูกประดิษฐ์จากวัสดุผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ซึง่ ทดแทนด้วยวัสดุทเี่ หลือใช้ทางการเกษตรบางส่วน และเพิม่ สมบัตกิ ารน�ำแสงด้วยเส้นใยแก้ว
น�ำแสง โดยขึ้นรูปส่วนผสมในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ลงในแม่พิมพ์ที่ได้ก�ำหนดทิศทาง
การน�ำแสงไว้ และสามารถเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงาน ทั้งนี้บล็อกซีเมนต์ปอซโซลานน�ำแสงส�ำหรับงาน
โครงสร้างใช้เป็นวัสดุสำ� หรับงานโครงสร้างทางเลือกใหม่ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และช่วยประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวนิตยา ถาวัน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์
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เตาอบไม้สักแบบผสมผสาน
ระหว่างความร้อนร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์กับปั้มความร้อน
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

อาจารย์ดุษฎี บุญธรรม และคณะวิจัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา  

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้วิจัย
พบปัญหาต่างๆ ในการอบไม้ คือ ต้นทุนทีส่ งู เมือ่ น�ำไม้ไปจ้างอบทีโ่ รงงานขนาดใหญ่แต่จะได้ไม้สกั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เนือ่ งจากโรงงานขนาดใหญ่มเี ตาอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพเนือ่ งจากใช้พลังงานความร้อนจากหม้อน�ำ้ ในทางกลับกัน
ถ้าต้องการต้นทุนที่ตำ�่ ผู้ประกอบการจะต้องน�ำไม้สักไป อบที่สหกรณ์ที่ใช้เตาอบจากชีวมวล

สรุปเทคโนโลยี

การสร้างเตาอบไม้สักแบบผสมผสานระหว่างความร้อนร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์กับปั้มความร้อน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์ดุษฎี บุญธรรม
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
0 5541 1096 ต่อ 1360
0 85863 0830
oke_kmitl@hotmail.com

การอบแห้งข้าวแต๋น
โดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ และคณะวิจัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา  

เครื่องอบแห้งที่มีใช้อยู่ในอุตสาหกรรมอบข้าวแต๋น ส่วนใหญ่ใช้การอบด้วยไอเสียร้อนในเตาอบที่มีชั้น
กระบะบรรจุข้าวแต๋น ซึ่งการใช้ไอเสียร้อนจากการเผาไหม้ก๊าซหุงต้มผสมอากาศผ่านไปยังข้าวแต๋นโดยตรง
และมีการกระจายก๊าซร้อนอย่างไม่เป็นแบบแผนนั้น ซึ่งควบคุมกระบวนการได้ยากส่งผลให้เกิดการแตกของ
ผิวเม็ดข้าวและเสียหายต่อผลผลิต ไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด นอกจากนั้นการใช้ก๊าซหุงต้มเป็น
เชื้อเพลิงในการให้ความร้อนมีราคาสูง และมีการใช้พลังงานในปริมาณมาก ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายในการแปรรูป
ข้าวแต๋นสูงมาก

สรุปเทคโนโลยี

การอบแห้งข้าวแต๋นโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนแบบผสมผสาน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
				 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
โทรศัพท์มือถือ
: 0 8586 3341 9
อีเมล์
: patipat.than@gmail.com
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เครื่องยิงลูกเทนนิส
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ลัคนา พิมพ์จันทร์ และ สุเทพ เหนือคลอง
ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เนื่องจากการน�ำเข้าเครื่องยิงลูกเทนนิสจากต่างประเทศราคาสูงมาก โดยมีราคาตั้งแต่ 78,000 บาท
เป็นขัน้ ต�ำ่ ดังนัน้ ทีมนักวิจยั จึงคิดค้นประดิษฐ์และการสร้างเครือ่ งยิงลูกเทนนิส “วลัยลักษณ์โมเดล” ทีม่ รี าคา
ถูกกว่าเครื่องยิงลูกเทนนิสทั่วไปและมีราคาถูกกว่าแต่มีประสิทธิภาพการใช้งานได้คล้ายกับเครื่องยิงที่
สั่งซื้อในราคาสูง มุมในการส่งลูกเทนนิสที่หลากหลาย ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ ในระยะทาง
30 เมตร ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งเพื่อการเรียนการสอนทักษะกีฬาเทนนิส หรือส�ำหรับฝึกซ้อมและ
พัฒนาการเล่นกีฬาเทนนิส เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจอยากเล่นเทนนิส บุคลากรและนักกีฬา
เทนนิส

สรุปเทคโนโลยี

- สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ต�่ำกว่า 12 ชม.
- ควบคุมการท�ำงานด้วยรีโมท มีทั้งโปรแกรมปรับด้วยตนเอง และโปรแกรมอัตโนมัติ ได้ 3 ระดับ ช้าปาน
กลาง เร็ว
- มุมในการยิง 60-80 องศา ท�ำมุม บน ล่าง ซ้าย ขวา
- อัตราการส่งบอล 15 ลูก/นาที

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
ลัคนา พิมพ์จันทร์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 7565 2008
0 9468 5452 2
pluckhan@wu.ac.th

จีโอโพลิเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ดร.อนุชา วรรณก้อน
นางสาวภัทรวรรณ เฉยเจริญ
นางวัชรี สอนลา
ห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว หน่วยวิจัยเซรามิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503001927 สูตรผสมวัสดุจีโอโพลีเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม
13 พ.ย. 2558

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

จีโอโพลีเมอร์ เป็นวัสดุใหม่ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนเซรามิกได้ในบางประเภท
และก�ำลังได้รับความสนใจในการวิจัยในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถผลิตได้ที่อุณหภูมิห้อง จึงช่วยประหยัด
พลังงานในการผลิตได้มาก โดยในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสูตรผสมจีโอโพลีเมอร์ ที่มีส่วนผสมของ
ดินแดงทดแทนดินขาว และสามารถน�ำของเสียอุตสาหกรรมเซรามิกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหา
การก�ำจัดของเสีย โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จะมีลักษณะลวดลายเฉพาะคล้ายกับหินแกรนิตธรรมชาติ

สรุปเทคโนโลยี

จากสูตรผสมดังกล่าว สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ท�ำต้นแบบที่หลากหลาย เช่น อิฐตกแต่ง หรืออิฐปูพื้น
ที่ผลิตจากดินแดงอ่างทอง และเศษบิสกิตจากอุตสาหกรรมเซรามิกที่ผ่านการบดและร่อนผ่านตะแกรงให้มี
หลายขนาดคละผสมกัน แล้วใช้สารละลายด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวอย่างต้นแบบอิฐตกแต่งนี้ มีค่าความ
ต้านทานต่อแรงอัด 13-14 MPa และค่าการดูดซึมน�ำ้ 10-11%

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์
: 02 564 7000 ต่อ 1617
อีเมล์
: ipbiz@nstda.or.th
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กระเบื้องปูพื้นจีโอโพลิเมอร์ลายหินจากเศษแก้ว
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ดร.อนุชา วรรณก้อน
นายสิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์
นายวิทยา ทรงกิตติกุล
ห้องปฏิบัติการเซรามิกและแก้ว หน่วยวิจัยเซรามิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1303001077 กรรมวิธีการผลิตกระเบื้องตกแต่งจีโอพอลิเมอร์จากเศษแก้ว
13 ก.ย. 2556

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

จีโอโพลีเมอร์ เป็นวัสดุใหม่ทสี่ ามารถน�ำมาประยุกต์ทำ� เป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ ทดแทนเซรามิกส์ได้ในบางประเภท
และก�ำลังได้รับความสนใจในการวิจัยในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถผลิตได้ที่อุณหภูมิห้อง จึงช่วยประหยัด
พลังงานในการผลิตได้มาก โดยในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนากรรมวิธีการผลิตจีโอโพลีเมอร์ โดยลดการ
ใช้สารเคมีท�ำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และเพิ่มเติมการน�ำเศษแก้วสีมาท�ำเป็นลวดลายตกแต่ง ซึ่งนอกจาก
จะช่วยลดปัญหาการก�ำจัดเศษแก้วแล้ว ยังท�ำให้กระเบื้องที่ได้มีลวดลายสวยงาม ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้
เป็นอย่างดี

สรุปเทคโนโลยี

ผลิตจากดินขาวเผาหรือเมตตะเกาลิน มีโซเดียมซิลิเกตและโซเดียมไฮดรอกไซด์ ท�ำหน้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
เพื่อให้เกิดโครงสร้างจีโอโพลิเมอร์ ส่วนเศษแก้วหลากสีท�ำหน้าที่เสมือนมวลรวม (Aggregate) ท�ำให้มี
ลวดลายคล้ายลายหิน โดยกระเบื้องนี้มีค่าการดูดซึมน�ำ้ 15-18% และมีความต้านทานต่อแรงอัด 8-12 MPa

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1617
อีเมล์
: ipbiz@nstda.or.th

วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite)
ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ดร.สมนึก ศิริสุนทร
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 0701003759 เรื่อง วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite)
ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน (Thermal Shock Resistance)
ยื่นค�ำขอวันที่ 27 กรกฎาคม 2550

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

โดยปกติผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เซรามิกใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นเนื้อดินสโตนแวร์ พอร์ซเลน และโบนไชน่า
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่ใช้ในช่วงอุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิที่ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้เป็นภาชนะใส่อาหารทัว่ ไป แต่ในปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคหันมานิยมบริโภคอาหารทีผ่ า่ นกรรมวิธกี ารอบ
ในเตาอบเพิม่ มากขึน้ จึงท�ำให้มคี วามต้องการใช้ภาชนะทีม่ กี ารทนต่อการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมอิ ย่างเฉียบพลัน
เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยความนิยมในการใช้งานเริ่มจากการใช้ภาชนะโลหะก่อน จากนั้นจึงมีความต้องการใช้
ภาชนะเซรามิกเพิ่มมากขึ้นเพราะภาชนะที่ท�ำจากเซรามิกมีข้อดีที่ช่วยในการเก็บกักความร้อนได้เป็นเวลา
นานมากกว่าภาชนะที่ท�ำจากโลหะ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เซรามิกยังสามารถตกแต่งด้วยลวดลายหรือสีที่ผิว
ด้านนอกของภาชนะได้ดีอีกด้วย ท�ำให้ตลาดของภาชนะเซรามิกที่ทนความร้อนได้สูงส�ำหรับการใช้งานใน
ครัวเรือนมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

สรุปเทคโนโลยี

เทคโนโลยีนี้เป็นการท�ำการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เนื้อดินที่สามารถน�ำไปใช้ในการผลิตภาชนะที่สามารถ
ใช้งานในเตาอบโดยสามารถทน Thermal Shock ได้สงู ถึง 400 องศาเซลเซียส โดยดินทีไ่ ด้จะสามารถน�ำมา
ท�ำการขึ้นรูปและตกแต่งผิวโดยการเคลือบได้เหมือนผลิตภัณฑ์เซรามิกทั่วไป

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
นางชลาลัย ซัตตั้น
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1617
อีเมล์
: ipbiz@tmc.nstda.or.th
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เครื่องแยกเนื้อมะม่วงสุกขนาดเล็ก
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ทวีชัย นิมาแสง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เครือ่ งแยกน�ำ้ และเนือ้ มะม่วงสุก พัฒนาขึน้ เพือ่ ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านเวลาและแรงงานในการปอกเปลือก
และแยกเนื้อมะม่วงสุกของผู้ประกอบการแปรรูปมะม่วงสุก ก่อนการน�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข่น
มะม่วงแผ่น มะม่วงกวน ลูกอมมะม่วง ไอศครีมมะม่วง เป็นต้น ซึ่งเครื่องแยกน�้ำและเนื้อมะม่วงสุกนี้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปมะม่วงสุกให้ก้าวหน้า
ไปอีกขั้น

สรุปเทคโนโลยี

เครือ่ งแยกน�ำ้ และเนือ้ มะม่วงสุกนี้ ออกแบบให้ปรับใช้งานได้กบั มะม่วงหลากหลายขนาด รองรับอัตราการป้อน
มะม่วงสุกได้ถึง 900 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และมีประสิทธิภาพในการแยกเนื้อมะม่วงออกจากเปลือกและเมล็ด
ได้เฉลี่ย 75%
ตัวเครื่องมีส่วนประกอบ ได้แก่ โครงสร้างภายนอก ลูกกลิ้งใบเกลียว 2 ชุด เกลียวล�ำเลียง ใบครีบกวาด และ
ตะแกรงรูปทรงกรวยตัด โดยใช้ต้นก�ำเนิดก�ำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 1 เฟส 1 แรงม้า
ในการท�ำงาน ผลมะม่วงสุกจะถูกป้อนลงถังบรรจุ จากนั้นจะไหลผ่านช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งใบเกลียวคู่บน
และคู่ล่าง ซึ่งเนื้อมะม่วงและเสี้ยนเส้นใยจะถูกฉีกแยกออกจากกัน และล�ำเลียงไปยังครีบกวาดที่หมุนอยู่
ภายในเครื่อง ซึ่งจะแยกน�้ำและเนื้อมะม่วงผ่านตะแกรง ไหลออกทางช่องทางออกด้านข้าง ส่วนเมล็ดและ
เปลือกจะถูกแยกทิ้งออกจากตัวเครื่องทางด้านหน้า

ความร่วมมือที่เสาะหา  

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

สวทช.ภาคเหนือ
0 5322 6264
0 8159 4138 5
0 5322 6265
pantawat@nstda.or.th

เครื่องตัด-สับบด ต้นข้าวโพด แบบติดรถไถเดินตาม
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

อาจารย์ มงคล ไชยวงศ์ และ อาจารย์ จักรพงษ์ วิชัยชมพู
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ต้นข้าวโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจที่ที่ปลูกในภาคเหนือและกระจายทั่วเขตพื้นที่ตำ� บลแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ จึงท�ำให้ปริมาณต้นข้าวโพดที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวมีปริมาณ
กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ต�ำบลออนใต้ อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำ� ล�ำต้นข้าวโพด
ที่มาเป็นอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มปริมาณน�้ำนม เนื่องจากล�ำต้นข้าวโพดซึ่งมีปริมาณโปรตีนอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้ลดต้นทุนการเลี้ยง เกือบ 60%
การตัดต้นข้าวโพดหวาน ต้องใช้แรงงาน จากเดิมจะต้องใช้แรงงาน ไม่ตำ�่ กว่า 6 คนต่อไร่ โดยคิดค่าแรงงาน
วันละ 300 บาทต่อคนต่อวัน สามารถท�ำงานได้ 3 ไร่ต่อวัน ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและหั่นต้นข้าวโพด
5,000-6,000 บาท ต่อรอบ

สรุปเทคโนโลยี

เครื่องตัด-บด ต้นข้าวโพด แบบติดรถไถเดินตามที่ แบ่งส่วน 3 ส่วน คือ
- ส่วนแรกใบมีดตัดล�ำต้นข้าวโพดและสามารถปรับระดับใบมีดขึ้น
- ส่วนที่สองส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ลำ� เลียงให้ล�ำต้นข้าวโพด
- ส่วนที่สามเป็นส่วนสับบต้นข้าวโพดในชุดสับ โดยใช้ก�ำลังจากข้อเหวี่ยงจากเพลาขับจากเฟื่องท้ายรถไถ
ให้ล�ำต้นข้าวโพดแตกออกเป็นชิ้นเล็กขนาด 5 เซนติเมตร และส่งให้ล�ำต้นข้าวโพดที่บดแล้วออกสู่ช่อง
ทางออกของเครื่อง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
เรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

สวทช. ภาคเหนือ
0 5322 6264
0 8415 0512 4
0 5322 6265
rearngrit@nstda.or.th
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ยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ดร.อรสา อ่อนจันทร์
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

โครงการวิจัย การท�ำผลิตภัณฑ์ยางขวางถนนชะลอความเร็วด้วยยางธรรมชาติ จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ แปรรูปยางธรรมชาติให้มมี ลู ค่าเพิม่ และเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีในการท�ำผลิตภัณฑ์ยางทีใ่ ช้ยางธรรมชาติ
และยางรีเคลมเป็นวัตถุดิบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางขวางถนนชะลอความเร็วที่มีคุณภาพดี ทนทาน รับน�้ำหนัก
ได้ดี มีความยืดหยุ่น ความปลอดภัยในการใช้งานสูง ราคาไม่แพง และน�ำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
โรงงานอุตสาหกรรมยางที่สนใจน�ำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

สรุปเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ยางขวางถนนจ�ำกัดความเร็วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทใี่ ช้ยางพาราและยางรีเคลม (ยางรถยนต์รไี ซเคิล้ )
เป็นวัตถุดิบ 70-80% เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพด้านการตลาดสูง ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ผลจากการศึกษาได้สูตรยางที่เหมาะสมในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยสภาวะที่เหมาะสมในการท�ำให้ยางเกิด
ปฏิกริ ยิ ายางคงรูปคืออุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที และได้ทดสอบสมบัตเิ ชิงกล ได้แก่ Tensile
strength (MPa) Ultimate elongation (%) Hardness (Shore A) และ Compression set (%) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่เหมาะสมส�ำหรับบล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจ�ำกัดความเร็ว

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อรสา อ่อนจันทร์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
อีเมล์
:

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0 2201 7155
orasa@dss.go.th

อุปกรณ์ช่วยมัดถุงขยะ
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การมัดปากถุงขยะหรือถุงพลาสติกทัว่ ๆ ไป มี 2 แบบ แบบแรก ถ้าถุงมีหหู วิ้ ก็จะน�ำปลายหูหวิ้ ทัง้ สองมามัดกัน
ถ้าไม่มีหูหิ้วก็จับปลายถุงเป็นสองชายแล้วน�ำมามัดกัน แบบที่สอง เป็นการรวบปลายถุงเข้าด้วยกันแล้ว
ขมวดเป็นปมที่ปลาย แบบแรกการมัดอาจมีขยะหลุดออกมาได้หรือขยะประเภทของเหลวไหลออกมาส่ง
กลิ่นเหม็นได้ แบบที่สองต้องใช้พื้นที่ในการมัดมากกว่าแบบแรก ในกรณีที่เหลือพื้นที่ปลายถุงน้อยจะท�ำให้
การมัดถุงเป็นไปได้ยาก

สรุปเทคโนโลยี

อุปกรณ์มัดถุงขยะนี้จะช่วยให้การมัดถุงขยะแบบปมง่ายขึ้นกรณีเหลือพื้นที่ปากถุงน้อย ส่วนที่เป็นด้ามจับ
มีลักษณะเป็นช่องเพื่อใช้สวดเข้าไปในปากถุงและกดไล่ลมที่อยู่ในถุงขยะออกก่อนน�ำมามัดให้เป็นปม
เพื่อป้องกันถุงแตกจากแรงกดในกรณีที่การวางทับกันเป็นกองใหญ่ นอกจากนี้ยังออกแบบให้เหมาะสมต่อ
การใช้งานกับถุงพลาสติกแต่ละขนาด มีการออกแบบในลักษณะพกพา กรณีที่มีการเดินทางออกค่าย หรือ
แม้กระทั่งขนาดใหญ่ที่ทำ� จากโลหะเพื่อใช้มัดถุงกระสอบ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล (เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ)
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
: 0 2218 4195 ต่อ 105
อีเมล์
: sirirat.pe@chula.ac.th

99

อุปกรณ์เสริมการหลับสบายส�ำหรับเดินทาง
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603002405 เรื่อง อุปกรณ์เสริมการหลับสบายส�ำหรับเดินทาง
ยื่นค�ำขอวันที่ 2549

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ในการเดินทางทีใ่ ช้ระยะเวลานานหลายชัว่ โมง ผูเ้ ดินทางอาจเกิดความเหนือ่ ยล้าจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ
ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรได้มีประสิทธิภาพหลังจากการเดินทาง อุปกรณ์ช่วยเสริมการหลับสบาย
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ หรือเดินทางใช้ระยะเวลานาน อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ดังกล่าว
มักมีข้อจ�ำกัดในการพกพา เช่น หมอนหนุนคอขนาดใหญ่ พับเก็บไม่ได้ ท�ำให้ผู้เดินทางหลายรายไม่สะดวก
ที่จะพกพาอุปกรณ์เหล่านี้

สรุปเทคโนโลยี

Happy Pillow เป็นอุปกรณ์เสริมการหลับสบายแบบพกพาทั้ง 3 สิ่งในชิ้นเดียว ซึ่งประกอบด้วย หมอนหนุน
ศีรษะ ที่ครอบหูลดเสียง และผ้าคาดปิดตาจากแสงสว่างที่รบกวน มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถ
เป่าลมได้ ช่วยในการพักผ่อนลดความเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทาง สามารถใช้พักผ่อนในช่วงสั้นๆ ในที่
ท�ำงาน ในรถ หรือสถานที่อื่นอันควร

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล (เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ)
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
: 0 2218 4195 ต่อ 105
อีเมล์
: sirirat.pe@chula.ac.th

เครื่องอุ่นอากาศแบบเทอร์โมไซฟอนสองชั้น
ที่ใช้นำ�้ มันเก่าเป็นเชื้อเพลิง
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

นายสัณหวัจน์ ทองแดง
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ในปัจจุบนั ต้นทุนทางพลังงานมีแนวโน้มของราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฤดูฝนของทุกปีอตุ สาหกรรม
ทีใ่ ช้ไม้ฟนื เป็นเชือ้ เพลิงจะเกิดปัญหาไม่สามารถหาไม้ฟนื มาเป็นเชือ้ เพลิงได้ เนือ่ งจากความต้องการทีม่ ากขึน้
และความชืน้ ทีส่ งู ดังนัน้ แหล่งพลังงานราคาถูก สามารถหาได้งา่ ยจึงมีความน่าสนใจ เช่น น�ำ้ มันเก่าจาก
กระบวนการต่างๆ อาทิ น�ำ้ มันทอดเก่า น�ำ้ มันเครือ่ งรถยนต์ น�ำ้ มันเกียร์ และน�ำ้ มันเหลือทิง้ แต่การน�ำน�ำ้ มันเก่า
มาเผาไหม้และน�ำความร้อนไปใช้โดยตรงนัน้ ในบางงานอาจไม่เหมาะสม เนือ่ งจากสารเคมีทเี่ กิดจากการเผาไหม้
มีอันตราย จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เทอร์โมไซฟอนเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ชนิดหนึ่งที่มีจุดเด่นคือ ท�ำงานด้วยกลไกที่ไม่ใช้พลังงานภายนอกป้อนเข้า มีกลไกที่ไม่ซับซ้อน สามารถ
แลกเปลี่ยนความร้อนได้สูง มีความเหมาะสมส�ำหรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนส�ำหรับ
กระบวนการที่ใช้นำ�้ มันเก่าเป็นเชื้อเพลิง

สรุปเทคโนโลยี

เครือ่ งอุน่ อากาศแบบเทอร์โมไซฟอนสองชัน้ ทีใ่ ช้นำ�้ มันเก่าเป็นเชือ้ เพลิงมีจดุ เด่นของสิง่ ประดิษฐ์นคี้ อื 1) เครือ่ ง
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนท�ำงานร่วมกัน 2 ชุด โดยชุดแรกท�ำหน้าที่อุ่นอากาศให้ร้อน และ
ชุดทีส่ องทีห่ น้าทีป่ รับอุณหภูมอิ ากาศให้รอ้ นเข้า ซึง่ จะท�ำให้อากาศทีผ่ า่ นเข้ามาแลกเปลีย่ นความร้อนอุน่ ขึน้ ได้
อย่างรวดร็มในระยะเวลาอันสัน้ 2) ในระบบการเผาไหม้ผใู้ ช้เพียงแค่เติมน�ำ้ มันเก่าลงในภาชนะรองรับ และ
เครือ่ งจะท�ำงานเองหลังจากจุดไฟโดยไม่อาศัยพัดลมช่วยเผาไหม้ 3) มีระบบอุน่ น�ำ้ มัน 4) เชือ้ เพลิงมีราคาถูก
โดยกระบวนการที่สามารถน�ำไปใช้ได้แก่ การอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ งานที่ใช้ลมร้อนในปริมาณมาก

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสัณหวัจน์ ทองแดง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
		
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 		
วิทยาเขตสกลนคร
0 4423 3063
0 8722 5210 5
0 4423 3064
rdrmuti@gmail.com
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อุปกรณ์ปลูกข้าวแบบมือหมุน
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

นายสมพร หงษ์กง, นายอภิลักษณ์ กะเสียน, นายนัฐวุฒิ สุ่ยวงษ์, นายธวัชชัย ไกรสิน, นายนพรัตน์ ไกรสิน
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9296 เรื่อง อุปกรณ์ปลูกต้นกล้าข้าวแบบมือหมุน

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เครื่องด�ำนาที่มีใช้ปัจจุบัน มีทั้งแบบใช้ต้นกล้าแบบแผ่นและต้นกล้าแบบถอนต้นจากแปลงตกกล้าหรือที่
เรียกกันว่าต้นกล้าแบบล้างราก ซึ่งเครื่องด�ำนาแบบใช้กล้าแผ่นจะมีส่วนประกอบไปด้วยตัวเครื่องยนต์และ
ชุดปักด�ำการท�ำงานจะต้องใส่ต้นกล้าแบบแผ่นในถาด เมื่อเครื่องท�ำงานกลไกจะหมุนต้นกล้าลงมาและถาด
จะเลื่อนซ้าย-ขวา ซ่อมคีบต้นกล้าจะท�ำการหมุนไปคีบต้นกล้าออกมาจากถาดและปักลงในแปลงนา

สรุปเทคโนโลยี
-

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสมพร หงษ์กง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
0 4423 3063
0 8957 0929 8
0 4423 3064
rdrmuti@gmail.com

อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการต�ำ
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

อาจารย์อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10995 เรื่อง อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการต�ำกะปิ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เครือ่ งปรุงอาหารทีค่ นไทยนิยมรับประทานหลายชนิดต้องผ่านกระบวนการต�ำ เช่น กะปิ ข้าวคัว่ พริกป่นหรือ
พริกแกงต่างๆ โดยเฉพาะ กะปิถือเป็นเครื่องปรุงรสที่ได้รับความนิยมในทุกครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบันกะปิ
กลายมาเป็นหนึง่ ในวัฒนธรรมอาหารในประเทศไทย และสร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชนต่างๆ มากมายจากการผลิต
กะปิขาย โดยกรรมวิธีการท�ำกะปิให้ได้คุณภาพและเป็นที่นิยม ขั้นตอนสุดท้ายคือการต�ำ ซึ่งปัจจุบันมีการส่ง
กะปิออกไปจ�ำหน่ายมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา

สรุปเทคโนโลยี

การประดิษฐ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยผ่อนแรงในการต�ำกะปิ โดยจัดให้มี ชุดสากจ�ำนวน 3 สาก ทีจ่ ำ� ต�ำลงมา
สลับกันทีอ่ ตั รา 147 ครัง้ ต่อนาที ซึง่ การตกของสากจะกระทบทีข่ อบของครกแล้วปลายสากจะลืน่ ไถลเข้าสูก่ น้
ครกคล้ายกับลักษณะการต�ำด้วยคนช่วยในการบดขยี้ให้ละเอียดเร็วขึ้น นอกจากนี้ฐานวางครกยังสามารถ
หมุนได้เพือ่ เปลีย่ นต�ำแหน่งการต�ำให้ทวั่ ถึง ซึง่ อุปกรณ์นสี้ ร้างขึน้ มาเพือ่ ใช้อำ� นวยความสะดวกในการต�ำกะปิ
ต�ำข้าวคัว่ หรือต�ำพริกป่น ในปริมาณครัง้ ละมากๆ แทนการต�ำด้วยแรงคน นอกจากนีย้ งั ช่วยประหยัดเวลา
ในการต�ำได้อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
0 3810 2287
0 3810 2287
tlo.buu.n@gmail.com
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กระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยไฟโบรอินจากไหม
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

รศ.ดร.อรุณี คงดี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1401001617 ยื่นค�ำขอ 25 มี.ค. 2557

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การประดิษฐ์กระบวนการตกแต่งสิ่งทอด้วยโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหมเป็นการน�ำโปรตีนไฟโบรอินจาก
เศษไหมทีเ่ ป็นของเสียจากกระบวนการผลิตทีใ่ ช้ไหม เศษไหมทีท่ งิ้ ยังมีโปรตีนไฟโบรอินจ�ำนวนมาก หากน�ำมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์จะไม่มีของเสียจากกระบวนการผลิต และอาจสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ
กระบวนการเตรียมโปรตีนไฟโบรอิน จ�ำเป็นต้องผ่านกระบวนการบีบอัด-ท�ำให้แห้ง-ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี
ด้วยความร้อน และมีสว่ นผสมทีเ่ หมาะสมส�ำหรับน�ำมาเคลือบสิง่ ทอเพือ่ ช่วยให้มคี วามโปร่ง ยืดหยุน่ สวมใส่
ได้สบาย

สรุปเทคโนโลยี

เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยกระบวนการเตรียมโปรตีนไฟโบรอินจากเศษไหม สัดส่วนการผสมส�ำหรับน�ำมา
ตกแต่งสิง่ ทอ สามารถใช้กบั ผ้าทอ ผ้าถัก และผ้าไม่ทอก็ได้ ซึง่ การตกแต่งดังกล่าวประกอบด้วยวิธกี ารตกแต่ง
หลายรูปแบบ และหลายกระบวนการ เพื่อท�ำให้ผ้านั้นมีสมบัติในแง่ของความสวยงาม หรือลักษณะของผ้า
ยืดหยุ่น โปร่งสบายถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสถาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณนิตยา ถาวัน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์
: 0 5387 5637
อีเมล์
: ann.mjubi@gmail.com

เครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต�่ำ
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร จะต้องมีการอบแห้ง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และการน�ำไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ยา หรือผลิตภัณฑ์สปาที่มีคุณภาพ โดยในปัจจุบัน เกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย (Small
and Medium Enterprise: SME) ส่วนใหญ่ซึ่งผลิตและจ�ำหน่ายสมุนไพร ยังคงอบแห้งโดยใช้เทคโนโลยี
ดั้งเดิม เช่น การตากแดด และการใช้ลมร้อน การตากแดดมีข้อจ�ำกัดของความไม่สม�่ำเสมอ ไม่สามารถ
ควบคุมคุณภาพของสมุนไพรได้ สมุนไพรขึ้นราและปนเปื้อนได้ง่าย ท�ำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
และไม่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ในขณะที่การใช้เตาอบแบบขดลวดความร้อนและลมร้อน ต้องใช้
อุณหภูมิสูงเพื่อลดเวลาการอบแห้ง ท�ำให้สมุนไพรสูญเสียคุณค่าต่างๆ เช่น สี กลิ่น และสารออกฤทธิ์สำ� คัญ
เป็นต้น และมีการสิ้นเปลืองพลังงานสูง ในการอบแห้งสมุนไพรเพื่อรักษาคุณภาพต่างๆ

สรุปเทคโนโลยี

เป็นเทคโนโลยี ที่น�ำมาใช้ในการอบแห้งสมุนไพร เพื่อรักษาคุณค่าต่างๆ ของสมุนไพร และช่วยประหยัดเวลา
ในการท�ำแห้ง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
นาย อาทิตย์ พรรณา
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
		
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนส�ำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร 		
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 8647 9360 7
arthit.panna@gmail.com
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ระบบการจัดการน�ำ้ บนทางเท้าในเขตชุมชนเมือง
เพื่อลดภาวะโลกร้อน (Eco-Footpath)
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

จากปัญหาน�้ำท่วมขังและน�้ำระบายไม่ทัน ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน�้ำท่วมขังตามทางเดินเท้า จึงได้มีการ
ออกแบบระบบทางเท้าที่ลดการทรุดตัวและวางระบบท่อส�ำหรับจัดการน�้ำบนทางเท้าเพื่อน�ำน�้ำส่วนที่ไหล
ผ่านทางเท้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง เช่น น�ำไปรดน�้ำต้นไม้ และน�้ำบางส่วนสามารถซึมลงใต้ดินเพื่อ
เพิ่มระดับน�ำ้ ใต้ดินได้

สรุปเทคโนโลยี

1. เป็นระบบทางเท้าคอนกรีตแบบใหม่ที่สามารถระบายน�้ำได้ดี ลดการสะสมความร้อน ลดอุณหภูมิสะสม
บนพื้นผิว ลดแสงสะท้อนและสามารถดูดซับเสียงได้บางส่วน
2. เป็นทางเท้าที่พื้นผิวไม่ลื่น ไม่มีน�้ำขังและไม่มีตะไคร่นำ�้ มีความสวยงาม เหมาะกับผู้สูงวัยและคนพิการที่
ใช้ทางเท้า เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางเท้า

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
นายกฤวิสุทธิ์ ถิรธราอัครวัต/คุณจักรพงษ์ ค�ำสีเขียว
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์
: 0 4543 3456 ต่อ 3185
โทรศัพท์มือถือ
: 0 9028 7536 5
โทรสาร
: 0 4543 3456
อีเมล์
: art_615@hotmail.com, ubu_tlo@gmail.com

กลุ่มเวชส�ำอาง เวชภัณฑ์
(38 ผลงาน)

แผ่นแปะส�ำหรับออกฤทธิ์ไล่ยุงจากนาโนอิมัลชั่น
ที่มีส่วนผสมของน�ำ้ มันยูคาลิปตัส
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.สุวิมล สุรัสโม
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603000129 เรื่อง แผ่นแปะส�ำหรับออกฤทธิ์ไล่ยุงจากนาโนอิมัลชั่น
ที่มีส่วนผสมของน�้ำมันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า ยื่นค�ำขอวันที่ 26 ม.ค. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันยุงในหลายรูปแบบ เช่น โลชั่นไล่ยุง
สเปรย์ไล่ยงุ แป้งไล่ยงุ และผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ อีกมากมาย โดยผลิตภัณฑ์ทกี่ �ำลังได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก
ก็คือ แผ่นแปะไล่ยุง เนื่องจากมีข้อได้เปรียบในการใช้งานคือ สามารถพกพาได้สะดวก ใช้งานได้ในวงกว้าง
และไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง

สรุปเทคโนโลยี

แผ่นแปะส�ำหรับออกฤทธิไ์ ล่ยงุ นีม้ ชี นั้ สารออกฤทธิอ์ ยูใ่ นรูปนาโนอิมลั ชัน่ ซึง่ มีความคงตัวดี ท�ำให้เพิม่ ความสามารถ
ในการกักเก็บน�้ำมันหอมระเหยที่เป็นสารออกฤทธิ์ไล่ยุง มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ไล่ยุงได้มากกว่าร้อยละ 36
(สูงกว่ามาตรฐานที่ก�ำหนดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข) อีกทัง้ แผ่นแปะไล่ยงุ เตรียมจากสารออกฤทธิท์ เี่ ป็นนำ�้ มันหอมระเหยจากธรรมชาติจงึ ไม่กอ่ ให้เกิด
อาการระคายเคืองกับผิวหนังผู้ใช้ อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณสโรชา เพ็งศรี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:

ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
0 2564 7000 ต่อ 1311
0 2564 7003
sarocha.phengsri@nstda.or.th

สูตรส�ำหรับเตรียมผลิตภัณฑ์ผงแป้งกันยุงจากแป้งข้าวเจ้า
ดัดแปรและน�้ำมันหอมระเหย
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.สุวิมล สุรัสโม
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9653 เรื่อง สูตรส�ำหรับเตรียมผลิตภัณฑ์ผงแป้งกันยุงจากแป้งข้าวเจ้าดัดแปร
และน�้ำมันหอมระเหย และกรรมวิธีการเตรียมผงแป้งกันยุงดังกล่าว

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ยุงเป็นแมลงทีพ่ บมากในประเทศทีอ่ ยูใ่ นเขตร้อนและเขตอบอุน่ ซึง่ เป็นพาหะส�ำคัญทีท่ �ำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น
มาลาเรีย เท้าช้าง ไข้สมองอักเสบ และที่ส�ำคัญคือโรคไข้เลือดออก ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ
ออกมาเพื่อตอบรับกับนโยบาย โดยส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์กันยุงที่มีใช้กันอยู่นั้นจะเป็นสารเคมีในกลุ่ม
ของดีออี ที ี DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide), ไพรีทรอยด์ (pyrethroids), ไดเมทิล พทาเลต(dimethyl
phthalate), และ เอทิล บิวทิลอะเซทติลอะมิโนโพรพิโอเนต (ethyl butylacetylaminopropionate) โดย
สารเคมีเหล่านี้เมื่อสัมผัสหรือสูดดมในปริมาณมากจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองทั้งกับผิวหนังและระบบ
ทางเดินหายใจ นอกจากนี้สารสังเคราะห์สามารถส่งผลเสียตามมาต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น การก่อมลพิษ
ต่อแหล่งน�้ำ เป็นอันตรายต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ รวมทั้งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ จากข้อจ�ำกัดนี้
จึงมีแนวคิดในการใช้สารสกัดจากสมุนไพรและน�้ำมันหอมระเหย (essential/volatile oil) ที่มีคุณสมบัติ
ในการป้องกัน และก�ำจัดแมลงในการป้องกันหรือกันยุง โดยสารสกัดจากสมุนไพรจะก่อให้เกิดอันตรายและ
ผลเสียต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้น้อย

สรุปเทคโนโลยี

งานวิจยั นีเ้ กีย่ วข้องกับสูตรส�ำหรับเตรียมแป้งกันยุงทีม่ นี ำ�้ มันยูคาลิปตัสหรือนำ�้ มันตะไคร้หอม และแป้งข้าวเจ้า
ดัดแปรเป็นองค์ประกอบหลัก มีสารช่วยเกิดชั้นฟิล์มเป็นสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ ใช้เทคโนโลยี
การกักเก็บด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณสโรชา เพ็งศรี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:

ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
0 2564 7000 ต่อ 1311
0 2564 7003
sarocha.phengsri@nstda.or.th
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สูตรนาโนอิมัลชันจากน�้ำมันมะรุม
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9571 เรื่อง น�้ำมันมะรุมที่มีความคงตัวและกรรมวิธีการเตรียม

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

มะรุม (Moringa oleifera) เป็นพืชสมุนไพรทีม่ คี วามส�ำคัญทางโภชนาการ และสามารถใช้เป็นยา เมล็ดมะรุม
มีฤทธิ์ต้านอักเสบ และเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากเมล็ดมะรุมมีน�้ำมันที่มีกรดไขมันที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และ
วิตามินอีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมาก นอกจากนี้น�้ำมันมะรุมยังมีคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
คล้ายกับน�้ำมันมะกอก จึงมีการน�ำน�้ำมันมะรุมมาใช้ในเครื่องส�ำอางลดเลือนริ้วรอย

สรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชันจากน�้ำมันมะรุมที่มีความคงตัว ส�ำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์ และ/หรือส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง และ/หรือเภสัชกรรม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพิชชานันท์ ชูเสน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 256 4700 0 ต่อ 1616
อีเมล์
: phitchanan@nstda.or.th

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นบ�ำรุงผิวผสมสารสกัดมะหาด
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

มะหาดเป็ น พื ช ที่ น ่ า สนใจด้ ว ยที่ ค ้ น พบว่ า สารสกั ด มะหาดมี ฤ ทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง เอ็ น ไซม์ tyrosinase
ในหลอดทดลอง โดยสารทีอ่ อกฤทธิท์ มี่ อี ยูใ่ นสารสกัดมะหาดทีส่ �ำคัญคือ oxyresveratrol และ resveratrol
โดย oxyresveratrol ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ได้มากกว่าสาร resveratrol ถึง 20 เท่า จึงท�ำให้สามารถ
ยับยัง้ การสร้างเม็ดสีได้ในหลอดทดลองจึงท�ำให้ผใู้ ช้มผี วิ ทีข่ าวขึน้ ได้ และยังถูกน�ำมาใช้ประโยชน์เพือ่ การรักษา
ทางการแพทย์แผนไทยหรือเป็นสมุนไพรซึ่งมะหาดที่ใช้จะต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า 5 ปี โดยใช้แก่น ราก หรือ
เปลือกได้
คนไทยโบราณใช้เปลือกมะหาดเพื่อลดอาการไข้ ใช้รากมะหาดในการขับถ่ายพยาธิ และกินแก่นมะหาด
เพื่อลดอาการท้องผูก ท้องอืด หรือท้องเฟ้อ แก่นมะหาดยังใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคทางผิวหนัง เช่น
อาการผด ผื่น คัน ได้ จึงเป็นแนวทางที่น่าจะถูกน�ำมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการน�ำไปใช้เป็นส่วนประกอบ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มช�ำระล้างและโลชั่น

สรุปเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากสารสกัดมะหาดและผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ำรุงผิวจากสารสกัดมะหาด ผ่านการควบคุม
คุณภาพการผลิตอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน คิดค้นและพัฒนาขึ้นจากทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์และ
เชีย่ วชาญงานด้านผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพและเครือ่ งส�ำอางโดยตรง ในขัน้ ตอนการผลิตจะมีระบบการควบคุม
คุณภาพของสินค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นั้นจะมีการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
มาตรฐานการผลิต รวมทัง้ บรรจุภณ
ั ฑ์ อีกทัง้ ยังมีการทดสอบเรือ่ งความปลอดภัย ทดสอบ ประสิทธิภาพทาง
ชีวภาพทางผิวหนังและทดสอบความคงตัวของสูตร ซึ่งจะท�ำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาววิจิตราภรณ์ ถนัดทาง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์
: 0 2141 1690
อีเมล์
: wichitraporn@bedo.or.th
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ยาสมุนไพร ต�ำรับประสะไพล
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบนั กระแสนิยมผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ ธรรมชาติมเี พิม่ มากขึน้ ประกอบกับประเทศไทย
เป็นแหล่งผลิตและอุดมไปด้วยสมุนไพรส�ำคัญที่สามารถน�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและ
เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในรูปของยารักษาโรค อาหารเสริม และเครื่องส�ำอาง จึงเป็นแนวทางที่ดีที่
จะน�ำสมุนไพรไทยมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการน�ำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลต�ำรับยา ซึ่งประสะไพล
เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกว้าง ได้แก่ สุภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ต้องการ
ทางเลือกใหม่ในการบ�ำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ

สรุปเทคโนโลยี

ยาสมุนไพรต�ำรับประสะไพล เป็นต�ำรับที่มีไพลเป็นส่วนประกอบหลัก และมีส่วนประกอบของสมุนไพรอื่นๆ
เช่น ผิวมะกรูด กระเทียม หัวหอม พริกไทย ดีปลี ขิง ขมิ้นอ้อย เป็นต้น ด้วยสรรพคุณที่บรรเทาอาการ
ปวดประจ�ำเดือน ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติ ลดอาการปวดเกร็งของมดลูกโดยเฉพาะช่วงมีประจ�ำเดือน ช่วยบ�ำรุง
โลหิต แก้จุกเสียด

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาววิจิตราภรณ์ ถนัดทาง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์
: 0 2141 1690
อีเมล์
: wichitraporn@bedo.or.th

เขากวางอ่อนพลัส
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เขากวางอ่อนประกอบไปด้วย โปรตีน แร่ธาตุ โอเมก้า กรดอะมิโน ไขมันกลุ่มเฉพาะที่ถูกย่อยและดูดซึม
ไปใช้ประโยชน์กับร่างกายได้ง่ายและทั่วถึง ท�ำให้การน�ำสารอาหารไปใช้ในร่างกายดีขึ้น การปกป้อง ระบบ
ประสาท ลดอาการมือเท้าชาซึ่งเป็นผลมาจากการไหลเวียนของโลหิตไม่ดี ประกอบกับเส้นประสาทบกพร่อง
อีกทั้งยังมีฮอร์โมนชื่อ พรอสต้าแกลนดินส์ (Prostaglandins) และสารไอจีเอฟ1 (IGF-1) ซึ่งช่วยท�ำให้
ร่างกายกระชุ่มกระชวย ว่องไว และสมองมีความจ�ำดี และจากข้อมูลการวิจัยของ DR. PETER FENNESSY
ศูนย์วิจัย INVERMAY ประเทศนิวซีแลนด์ (1998) สรุปได้ว่า เขากวางอ่อนช่วยเสริมให้มีการสร้างเซลล์และ
ผิวพรรณที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันกระดูกก็แข็งแรงมากขึ้น ช่วยท�ำให้ปริมาณแคลเซียมในกระดูกเพิ่มขึ้น
จึงเท่ากับช่วยบรรเทาอาการเกิดกระดูกผุได้ในระดับหนึ่ง ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น และยังมี
ประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
ในวงการแพทย์ตะวันออก Oriental medicine มีการน�ำเขากวางอ่อน มาบดหรือโขลกให้ละเอียดเป็นแป้ง
เพื่อท�ำเป็นยา จากการศึกษาวิจัย พบว่า ในเขากวางอ่อนและเลือดกวาง จะพบสารจ�ำนวนมากที่ออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ ทั้งยังมีสารโปรตีน และสารประกอบอื่นๆ ที่อยู่ในรูปแบบธรรมชาติบริสุทธิ์ ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้
ส�ำหรับรักษาโรคต่างๆ แต่ยังบ�ำรุงให้สุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานได้อีกด้วย

สรุปเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ต�ำรับเขากวางอ่อนพลัส นอกจากจะมีเขากวางอ่อนซึ่งมีสรรพคุณช่วยบ�ำรุงสุขภาพ เป็นยาอายุ
วัฒนะแล้ว ยังมีสว่ นผสมของสารทีใ่ ห้คณ
ุ สมบัตเิ พือ่ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ฟืน้ ฟูคอลลาเจน
และช่วยให้ผวิ กระจ่างใส ด้วยสรรพคุณของคอลลาเจนทีป่ ระกอบในเขากวางอ่อน คอลลาเจนจากปลาทะเล
น�้ำลึก ยกกระชับผิว ประสานเส้นใยกล้ามเนื้อให้แข็งแรง กรดอะมิโนที่จ�ำเป็นต่อร่างกายเพื่อซ่อมแซม
ส่วนทีส่ กึ หรอ และช่วยให้อวัยวะต่างๆท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ อุดมด้วยสารสกัดบิวเบอร์รี่ มะเขือเทศ
ทับทิม องุน่ โรสฮิป ทีช่ ว่ ยสมานแผล ลดความเสือ่ มของเซลล์ เสริมสร้างหลอดเลือดและผนังหลอดเลือดฝอย
มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระอย่างดีเยีย่ ม ลดเลือนริว้ รอย รอยด่างด�ำ ช่วยยับยัง้ การสร้างเม็ดสีผวิ กระตุน้ การผลัด
เซลล์ผิว ซ่อมแซมและกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ผิวหนังใหม่ ผิวจึงแลดูอ่อนกว่าวัยและกระจ่างใส

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาววิจิตราภรณ์ ถนัดทาง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์
: 0 2141 1690
อีเมล์
: wichitraporn@bedo.or.th
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ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางเฟปไทต์จากถั่วมะแฮะ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นางสาวอุบล ฤกษ์อ�่ำ
ศูนย์เชียวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจากวัตถุดิบธรรมชาติจากในประเทศ ด้วยการศึกษาจากถั่วโปรตีนสูงของ
ประเทศ เพื่อน�ำสารสกัดที่มีคุณภาพสูงมาพัฒนาเป็นเครื่องส�ำอางหรือผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางจากคนไทย
โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส�ำคัญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และเกิดการยอมรับ

สรุปเทคโนโลยี

เทคโนโลยีมีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางค์จากสารสกัดจากธรรมชาติของไทย และ
เป็นเทคโนโลยีที่พร้อมให้ผู้ประกอบการน�ำไปใช้ในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายในเชิงธุรกิจ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
โทรศัพท์
: 0 2577 9438
อีเมล์
: pannipa@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคลายเครียด
จากสารสกัดเก็กฮวย Sirelax
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นางศิรินันนท์ ทับทิมเทศ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การด�ำเนินชีวิตในภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันกันแสวงหาปัจจัยในการด�ำรงชีพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อให้
เกิดมลภาวะทั้งทางสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและภายในตัวเรา เกิดเป็นความเครียดสะสมทีละน้อย ผู้ที่มี
อาการเครียดและซึมเศร้ามักจะเริม่ ต้นมาพบแพทย์ดว้ ยอาการทางร่างกายอืน่ เนือ่ งจากไม่ทราบว่าการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านอารมณ์และจิตใจของตนนัน้ เป็นสาเหตุให้เกิดอาการของโรคทางร่างกายต่างๆได้มากมาย การใช้ยา
แผนปัจจุบันในการต้านอาการเครียดและอาการซึมเศร้านั้นจะต้องรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลานานและ
มีผลข้างเคียงหลายประการ เช่น ง่วง ซึม อ่อนเพลีย คลื่นไส้ วิงเวียน เป็นต้น การเลือกใช้สมุนไพรเพื่อรักษา
อาการเครียดและซึมเศร้าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถน�ำมาใช้ดูแลสุขภาพ

สรุปเทคโนโลยี

เทคโนโลยีมคี วามเหมาะสมกับผูป้ ระกอบ SME ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ สอดคล้องกับกลไก
ความต้องการของตลาดด้านสินค้าสุขภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
: 0 2577 9538
อีเมล์
: pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางกระชับผิวจากสมุนไพรตังกุย
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นางภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ดอยแปกแซม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่หุบเขา ห่างไกลความเจริญ ประชาชนส่วนใหญ่เลี้ยงชีพ
ด้วยการปลูกฝิ่น โครงการพระราชด�ำริฯ ต้องการให้กลุ่มประชาชนปลูกพืชที่มีประโยชน์ทดแทนการปลูกฝิ่น
เพื่อสนองพระราชด�ำริให้ประชาชนอยู่ดีกินดีจึงเลือกสมุนไพรตังกุย ชื่อวิทยาศาสตร์ (Angelica sinensis
(Oliv.) Diels.) วงศ์ Umbelliferae ไทยเรียก โกฏเชียง พันธุ์ที่มีศักยภาพสามารถเพาะปลูกขึ้นในประเทศไทย
มาเพาะปลูกแทนการปลูกฝิน่ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทีม่ คี วามพร้อม
กอปรกับข้อมูลสนับสนุนถึงศักยภาพด้านเวชส�ำอางของสมุนไพรตังกุย จึงเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางกระชับผิวจากสมุนไพรตังกุย เพื่อลดการน�ำเข้า/ทดแทนเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
เวชส�ำอางกระชับผิว

สรุปเทคโนโลยี

เป็นเทคโนโลยีทเี่ หมาะกับผูป้ ระกอบการ SME ทีจ่ ะน�ำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ เนือ่ งจากเป็นเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นา
จากสมุนไพรในประเทศ หาง่ายและราคาไม่สูง และผลข้างเคียงน้อยกว่า ก่อให้เกิดการพึ่งตนเอง เสริมสร้าง
งานแก่กลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
: 0 2577 9438
อีเมล์
: pannipa@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสัน
ในผู้สูงอายุ “PakinPas”
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.กฤติยา ทิสยากร
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

โรคพาร์กินสัน ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ก็พบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดอาการของโรคเร็วขึ้นได้
โรคนีพ้ บในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และพบได้ทวั่ โลก อุบตั กิ ารณ์การเกิดของโรคนีใ้ นต่างประเทศพบประมาณ
1-5% ในผู้ที่มีอายุเกิน 50 ปี เฉพาะในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้มากถึง 1.5 ล้านคน สาเหตุของ
การเกิดโรคพาร์กินสันมีหลายปัจจัย ที่พบได้บ่อยคือ การสร้าง และ/หรือการท�ำหน้าที่ของสารสื่อประสาท
(neurotransmitter) ที่มีชื่อว่าโดปามีน (dopamine) ลดลง ซึ่งโดปามีนนี้เป็นสารที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับความจ�ำ
การเรียนรู้ อารมณ์ รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหว และการท�ำงานของกล้ามเนื้อ การรักษาอาการทาง
ระบบประสาทส่วนกลางที่เกิดขึ้นจากโรคพาร์กินสัน เป็นการรักษาตามอาการ คือ การบรรเทาอาการของ
โรคทีเ่ กิดขึน้ เช่น อาการเกร็ง สัน่ เคลือ่ นไหวช้า รวมถึงอาการทางจิต ได้แก่ ซึมเศร้า ซึง่ อาการเหล่านีเ้ กิดจาก
การที่สารสื่อประสาทโดปามีนในสมองมีน้อยลง ไม่เพียงพอ หรือการท�ำงานเสื่อมลง โดยมีสาเหตุจาก
ความชราของสมอง มีพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีผลในการช่วยให้การท�ำงานของสารโดปามีนในสมองดีขึ้น
เนื่องจากพืชเหล่านั้นมีสารอัลคาลอยด์ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับ monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)
ที่ท�ำหน้าที่ช่วยยับยั้งการท�ำลายสารสื่อประสาทโดปามีนในเซลล์สมอง จึงช่วยลดอาการผิดปกติของระบบ
ประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหว

สรุปเทคโนโลยี

เป็นเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ส�ำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุผลิตจากสารสกัดจากกะทกรก
และได้ผา่ นการศึกษาขัน้ คลินกิ ในเรือ่ งความปลอดภัยและประสิทธิผลต่อการบรรเทาอาการจากโรคพาร์กนิ สัน
ในอาสาสมัครแล้ว ซึ่งพร้อมถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
: 0 2577 9438
อีเมล์
: pannipa@tistr.or.th
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลจากข้าวไทย
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร เลขที่ 153592 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ส�ำหรับทันตกรรม
และกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นผูส้ ง่ ออกข้าวเป็นอันดับหนึง่ ของโลกมาเป็นเวลาหลายปี ข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ �ำคัญของ
ประเทศไทย แต่ในปัจจุบนั พบว่ามูลค่าของข้าวทีส่ ง่ ออกในรูปข้าวสารนัน้ มีราคาตำ�่ กว่าข้าวทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบอืน่
โดยเฉพาะทีอ่ ยูใ่ นรูปของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ดังนัน้ การเพิม่ คุณค่าและเพิม่ ประโยชน์ใช้สอยในทางใดๆ
จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวไทยซึ่งเป็นพืชเอกลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยนี้ได้พัฒนา
กระบวนการดัดแปรข้าวไทยให้ได้สารก่อเจล

สรุปเทคโนโลยี

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์เจลโดยใช้วิธีทางเคมีมาดัดแปลงโครงสร้างข้าวซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวยึดติดได้ดี
2. ได้กรรมวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลจากข้าวไทย ด้วยการดัดแปลงโครงสร้างโดยใช้วิธีทางเคมี และ
การก่อเจลโดยใช้ความร้อน
3. น�ำมาประยุกต์พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เจลที่บรรจุตัวยาชาเฉพาะที่ โดยสามารถปลดปล่อยตัวยาชาเพื่อ
ลดความเจ็บปวดเนื่องจากเข็มฉีดยาให้แก่ผู้ป่วยทางทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวมณฑิรา แก้วดี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0 2579 7435 ต่อ 3309
0 9797 86881
0 2579 9803
montira@arda.or.th

รวงข้าวเพี่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องส�ำอาง
และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
วิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร เลขที่ 1301007165 เรื่อง การเตรียมสารสกัดรวงข้าวเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
และเครื่องส�ำอาง

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ และมีเป้าหมายต้องการเพิม่ มูลค่าของข้าว ซึง่ น่าจะมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า
มากกว่าเพียงการน�ำมาบริโภคเท่านั้น จึงได้ท�ำการศึกษาวิจัยสารสกัดรวงข้าว 5 สายพันธุ์ คือข้าวเจ้า
พันธุ์สุพรรณบุรี1 พิษณุโลก2 ข้าวดอกมะลิ105 ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง1 และกข6 พบว่าสารสกัดกลุ่ม
bound phenolics ของรวงข้าวขาวดอกมะลิ105 มีปริมาณฟีนอลิครวมสูงที่สุดและมีความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสเอนไซม์อีลาสเตสและคอลลาจีเนสได้ดี จึงได้พัฒนาเป็นต�ำรับ
เวชส�ำอางรูปแบบครีมน�้ำมันในน�้ำที่มีความคงตัวทางเคมีและกายภาพดีไม่ก่อให้เกิดการการระคายเคือง

สรุปเทคโนโลยี

ได้กรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์จากรวงข้าว ซึ่งสามารถต้านการอนุมูลอิสระต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสเอนไซม์
อีลาสเตส และคอลลาจีเนสได้ดี

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวมณฑิรา แก้วดี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
0 2579 7435 ต่อ 3309
0 9797 8688 1
0 2579 9803
montira@arda.or.th
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การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.นิสากร แซ่วัน
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10672 เรื่อง กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากสเต็มเซลล์ข้าวที่มีฤทธิ์ชะลอความชรา

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ความชราของผิวหนังเกีย่ วข้องกับการเพิม่ ขึน้ ของริว้ รอยและความหย่อนคล้อย ซึง่ อาจเกิดจากทัง้ ปัจจัยภายใน
(Intrinsic aging) เช่น การเกิดการบางลงของผิวหนัง ปริมาณคอลลาเจนและอีลาสตินลดลง และปัจจัย
ภายนอก (Extrinsic aging) เช่น การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ มลภาวะ ควันบุหรี่ และแสงแดด
ซึง่ โดยปกติเซลล์ผวิ หนังจะสามารถซ่อมแซมและฟืน้ ฟูตวั เอง แต่ความสามารถเหล่านัน้ มักจะถูกรบกวนและ
ท�ำให้ลดลงด้วยปัญหาทางพันธุกรรม สิง่ แวดล้อมและความชรา จนเกิดจากความเสียหายของดีเอ็นเอ (DNA
damage) และความเครียดออกซิเดชัน นวัตกรรมทีก่ �ำลังเป็นทีน่ ยิ มอย่างมากในอุตสาหกรรมรมเครือ่ งส�ำอาง
ชะลอความชราในขณะนี้ คือ เครื่องส�ำอางสเต็มเซลล์ ซึ่งหมายถึงเครื่องส�ำอางที่มีสารส�ำคัญที่ได้จากการ
สกัดสเต็มเซลล์พืช

สรุปเทคโนโลยี

ได้ ก รรมวิ ธี ก ารเลี้ ย งแคลลั ส จากข้ า วเพื่ อ สกั ด ที่ ส ารออกฤทธิ์ ท างเครื่ อ งส�ำอางส�ำหรั บ ชะลอความชรา
โดยสารสกัดทีไ่ ด้สามารถกระตุน้ การพืน้ ฟูความเสียหายของดีเอ็นเอในเซลล์ผวิ และกระตุน้ การสร้างคอลลาเจน
มีฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระสูง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวมณฑิรา แก้วดี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
02579 7435 ต่อ 3309
0 9797 8688 1
0 2579 9803
montira@arda.or.th

ผลิตภัณฑ์รักษาสิวรูปแบบเม็ดบีดและเจลบรรจุเม็ดบีด
จากสารสกัดมังคุด
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.ปองทิพย์ สิทธิสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เปลือกผลมังคุดซึง่ เป็นวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร ถูกน�ำมาเตรียมเป็นสารสกัดมาตรฐาน พัฒนาเป็นวัตถุดบิ
ในรูปแบบเม็ดบีด และเจลบรรจุเม็ดบีด ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีในการต้านแบคทีเรียก่อสิว และต้านอนุมูลอิสระ
เป็นการเพิม่ มูลค่าของเปลือกผลมังคุด เพือ่ ใช้ทดแทนยาปฏิชวี นะแก้สวิ ทีน่ �ำเข้าจากต่างประเทศ โดยพัฒนา
องค์ความรู้ทางพฤกษเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม สามารถถ่ายทอดไปยังภาคเอกชนเพื่อพัฒนาในระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป

สรุปเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์รกั ษาสิวรูปแบบเม็ดบีดและเจลบรรจุเม็ดบีดจากสารสกัดมังคุด ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ ใี นการต้านแบคทีเรีย
ก่อสิว และต้านอนุมูลอิสระ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของเปลือกผลมังคุด

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวปาริชาต เข็มทอง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
0 2579 7435 ต่อ 3305
0 8506 6019 1
0 2579 9803
parichart@arda.or.th
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การพัฒนาตังถั่งเช่าจากหนอน
เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.บราลี ปัญญาวุธโธ และคณะวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร เลขที่ 137390 เรื่อง คอร์ไดเซปิน และกรรมวิธีการผลิตคอร์ไดเซปิน

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ตังถั่งเช่าเป็นเชื้อราที่เจริญเติบโตอยู่บนตัวแมลง ในปัจจุบันตังถั่งเช่าเป็นที่นิยมน�ำมาบริโภคเนื่องจากมีฤทธิ์
ต้านอนุมลู อิสระสูง สามารถเพิม่ ภูมคิ มุ้ กันและมีรายงานทีแ่ สดงให้เห็นว่าตังถัง่ เช่าสามารถป้องกันการเจริญ
เติบโตของเซลล์มะเร็งหลายชนิดได้ อย่างไรก็ตาม ตังถัง่ เช่าทีเ่ จริญเติบโตในธรรมชาติมรี าคาสูงมาก ผูว้ จิ ยั
จึงได้น�ำหนอนไหมที่ตายแล้วซึ่งจัดเป็นแมลงชนิดหนึ่งมาพัฒนาเป็นอาหารหลักส�ำหรับเชื้อราชนิดนี้แทน
ซึง่ หนอนไหมทีต่ ายแล้วจัดเป็นผลผลิตเหลือทิง้ ทางการเกษตรทีไ่ ด้จากกระบวนการสาวไหม จากการใช้เชือ้ รา
3 ชนิดได้แก่ Cordyceps militaris, Isaria tenuipes และ Isaria farinosa มาเพาะเลี้ยงลงบนหนอนไหม
พบว่า ตังถั่งเช่าที่ได้จากการเลี้ยง C. military บนสารอาหารที่มีหนอนไหมเป็นองค์ประกอบสามารถตรวจ
พบสารส�ำคัญคือคอร์ไดเซปินได้ในปริมาณที่สูงกว่าตังถั่งเช่าที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพในการเลี้ยงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกทั้งหนอนไหมที่ตายแล้วสามารถน�ำมาใช้เป็น
ส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน�ำตังถั่งเช่าที่ผลิตได้มาทดสอบคุณสมบัติ
ทางชีวภาพพบว่ามีคณ
ุ สมบัตทิ างชีวภาพทีด่ ี เทียบเท่ากับตังถัง่ เช่าทีไ่ ด้จากธรรมชาติ นอกจากนีส้ ารคอร์ไดเซปิน
ที่สกัดได้เมื่อน�ำมาเลี้ยงเซลล์ปอด พบว่าไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปอดปกติแต่จะแสดงความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งปอดโดยไปท�ำลายผนังเซลล์ท�ำให้เกิดการแตกตายของเซลล์ในทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังพบว่าสารคอร์ไดเซปิน
ที่ผลิตขึ้นยังมีผลยับยั้งการเคลื่อนย้าย (migration) ของเซลล์มะเร็ง โดยสารคอร์ไดเซปินที่ความเข้มข้นสูง
สามารถยับยั้งการเคลื่อนย้ายของเซลล์ได้มากกว่าสารคอร์ไดเซปินที่มีความเข้มข้นต�่ำ เมื่อน�ำตังถั่งเช่าที่
ผลิตขึ้นมาทดสอบด้านความปลอดภัยพบว่า ตังถั่งเช่าที่ผลิตขึ้นไม่แสดงความเป็นพิษทั้งในด้านการก่อ
กลายพันธุ์ รวมถึงไม่แสดงความเป็นพิษในเซลล์เพาะเลี้ยง

สรุปเทคโนโลยี

เป็นกระบวนการผลิตตังถั่งเช่าโดยใช้หนอนไหมที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ
ผ่านการน�ำเชื้อราตังถั่งเช่ามาเลี้ยงบนหนอนไหมที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1.5-2 เดือน
หลังจากนั้นท�ำการสกัดโดยใช้น�้ำร้อนเพื่อน�ำสารส�ำคัญออกมา แล้วน�ำไปท�ำแห้งด้วยกระบวนการ freeze
drying หรือ spray drying

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาว ภาวดี ใจเอื้อ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
0 2579 7473 5 ต่อ 3306
0 8912 0404 2
0 2579 9803
phawadee@arda.or.th

ผงขัดผิวสมุนไพรจากสารสกัดฟักข้าวและมะขาม
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข และคณะวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603002052 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงขัดผิวสมุนไพรดัดแปลงจากสารสกัดหยาบ
ของฟักข้าวและเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผงสมุนไพรขัดผิวเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนเลือดและเร่งการผลัดเซลล์ผิวเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
อย่างไรก็ตาม ต้องมีการพัฒนาต�ำรับผงขัดผิวเพือ่ เพิม่ คุณสมบัตใิ นการลดรอยด่างด�ำและริว้ รอยท�ำให้ผวิ ขาว
กระจ่างใสอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและสามารถน�ำออกเผยแพร่หรือ
จัดจ�ำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาต�ำรับผงขัดผิวที่มีคุณสมบัติในการต้าน
อนุมูลอิสระสูง ลดการสร้างเม็ดสี และลดริ้วรอย ด้วยสมุนไพรไทยสองชนิดคือ ฟักข้าว Momordica
cochinchinensis (Lour.) Spreng และ มะขาม Tamarindus indica L.

สรุปเทคโนโลยี

โครงการวิจัยนี้มีการใช้วิธีทาง Rheology ในทดสอบความหนืดและความเป็นเนื้อเดียวกันของผงขัดสมุนไพร
ซึ่งท�ำให้ผงขัดนั้นมีลักษณะความเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
เมย์ ทีวะกุล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
0 2579 7435 ต่อ 3307
0 9494 5544 6
02579 9803
may@arda.or.th
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ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและน�้ำมันดักแด้ไหม
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.สมภพ จงรวยทรัพย์
กรมหม่อนไหม

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
-

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

โปรตีนจากเส้นใยรังไหมประกอบด้วยไฟโบรอิน และเซริซิน ซึ่งมีกรดอะมิโน 16-18 ชนิด มีสารต้านอนุมูล
อิสระ นอกจากนี้ใยไหมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) เป็นโปรตีนที่พบในร่างกายมนุษย์ ดังนั้นการวิจัยและพัฒนา
เป็นเครื่องส�ำอาง ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ลิปกลอส ครีมบ�ำรุงมือ โลชันบ�ำรุงผิว และครีมบ�ำรุงผิวหน้ากลางคืน
เป็นการน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตร อีกด้วย

สรุปเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสมจากไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและน�้ำมันดักแด้ไหม จ�ำนวน 4 ชนิด ได้แก่
ลิปกลอส ครีมบ�ำรุงมือ โลชันบ�ำรุงผิว และครีมบ�ำรุงผิวหน้ากลางคืน มีคณ
ุ สมบัตใิ นการดดูดซึมนำ�้ เป็นสาร
ให้ความชุ่มชื้นที่ดี ท�ำให้ผิวนุ่มนวลและเรียบขึ้น แล้วยังเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิว

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวปาริชาต เข็มทอง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
02579 7435 ต่อ 3305
08506 6019 1
0 2579 9803
parichart@arda.or.th

มาสก์ไบโอเซลลูโลสจากน�ำ้ มะพร้าว เพือ่ ใช้ปอ้ งกันการเกิดสีผวิ เข้ม
ผิดปกติ หลังการรักษาผิวหน้าด้วยแสงเลเซอร์
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ และคณะวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ความลับทางการค้า

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เนื่องจากน�้ำมะพร้าวแก่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ส�ำคัญต่อร่างกายและผิวหนังอีกทั้งยังสามารถน�ำมาผลิต
แผ่นไบโอเซลลูโลสได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผ่นดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตเิ สมือนผิวหนังชัน้ ที่ 2 กล่าวคือแนบสนิท
ได้ดี แต่อาจไม่เหมาะต่อการน�ำมาใช้กับผิวหนังที่บอบบางเช่น ผิวหนังหลังการรักษาด้วยแสงเลเซอร์
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบมาสก์ไบโอเซลลูโลสจากนำ�้ มะพร้าวทีส่ ามารถปลดปล่อย
สารยับยัง้ การสร้างเม็ดสีเมลานิน และสารต่อต้านอนุมลู อิสระสูผ่ วิ หนังเพือ่ ใช้ปอ้ งกันการเกิดสีผวิ เข้มผิดปกติ
หลังการรักษาผิวหน้าด้วยแสงเลเซอร์ มีการทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพเบื้องต้นในเซลล์ผิวหนัง
เพาะเลีย้ ง รวมถึงประเมินผลทางคลินกิ ของมาสก์ดงั กล่าวในผูป้ ว่ ยหลังการใช้เลเซอร์ ผลจากการศึกษาพบว่า
แผ่นไบโอเซลลูโลสจากน�้ำมะพร้าวสามารถน�ำมาปรับปรุงคุณสมบัติให้ติดผิวหนังน้อยลงได้โดยการเติมสาร
เพิม่ ความชุม่ ชืน้ เช่น กลีเซอรีน อีกทัง้ การเลือกสารยับยัง้ การเกิดสีผวิ เข้มผิดปกติทไี่ ด้รบั การรับรองจาก อย.
ให้สามารถน�ำมาใช้กบั ผิวหนังได้ เมือ่ น�ำมาผ่านกระบวนการ encapsulation พบว่าสามารถเพิม่ ระยะเวลา
ในการปลดปล่อยสารส�ำคัญให้ออกฤทธิน์ านไม่ตำ�่ กว่า 3 ชัว่ โมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมือ่ น�ำแผ่นมาสก์
ไบโอเซลลูโลสมาท�ำการชุบสารป้องกันการเกิดสีผิวเข้มผิดปกติและน�ำไปทดสอบความปลอดภัยรวมถึง
ประสิทธิภาพในเซลล์ผิวหนังนอกร่างกาย (cell culture) พบว่าแผ่นดังกล่าวไม่มีความเป็นพิษ อีกทั้งยังมี
ประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเกิดเม็ดสีของเซลล์ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สรุปเทคโนโลยี

ใช้กระบวนการผลิตเหมือนวุน้ มะพร้าว แต่มกี ารปรับเปลีย่ นส่วนประกอบเพือ่ ให้แผ่นดังกล่าวติดผิวหนังน้อยลง
น�ำไปแล่ให้เป็นแผ่นบาง แล้วตัดเป็นรูปหน้าตามต้องการ หลังจากนัน้ จึงน�ำไปชุบสารทีม่ ฤี ทธิใ์ นการลดการเกิด
สีผิวเข้มผิดปกติ สามารถน�ำไปพัฒนาเป็นเครื่องส�ำอางและวัสดุทางการแพทย์ โดยพัฒนาเป็นมาส์กหลัง
เลเซอร์ บริเวณใบหน้า ล�ำคอ หรือส่วนต่างๆ ได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวภาวดี ใจเอื้อ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
0 2579 7435 ต่อ 3306
0 8912 0404 2
0 2579 9803
phawadee@arda.or.th
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เจลทาผิวที่มีส่วนผสมของเซซามอล
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียางกูร และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12176 เรื่อง เจลทาผิวที่มีส่วนผสมของเซซามอล

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ประเทศไทยมีแสงแดดสูงท�ำให้เกิดปัญหาด้านผิวพรรณ เช่น ฝ้า กระ จุดด่างด�ำ และรอยหมองคลำ�้ ประกอบ
กับคนไทยมีค่านิยมการมีผิวขาว ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวกระจ่างใสจึงได้รับความนิยมสูง
เซซามอล (sesamol) เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ พบมากในเม็ดงาหรือน�้ำมันงาที่ผ่านความร้อน สามารถ
ป้องกันเซลล์จากการท�ำลายของรังสียวู ี สามารถต้านการออกซิเดชัน่ ได้ ออกฤทธิไ์ ด้ดใี นหลายกลไกทีส่ ง่ เสริมให้
ผิวกระจ่างใส แต่ปจั จุบนั ยังไม่มกี ารน�ำเซซามอลมาใช้เป็นส่วนผสมในเครือ่ งส�ำอางทัง้ ทีร่ ว่ มกับสารส�ำคัญอืน่
หรือเพื่อเป็นเครื่องส�ำอางที่มีเซซามอลเป็นสารส�ำคัญเดี่ยวๆ
ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาต�ำรับเครื่องส�ำอางรูปแบบเจลทาผิวที่มีส่วนผสมของเซซามอลเพื่อท�ำหน้าที่เพิ่ม
ความชุ่มชื้นให้ผิว ช่วยปรับสภาพผิว ท�ำให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้น มีลักษณะทางกายภาพที่สวยงามน่าใช้
ภายหลังการทาท�ำให้เกิดชี่นฟิล์มบางๆซึ่งช่วยปกป้องผิวจากสิ่งแวดล้อมและยังสามารถปลดปล่อยสาร
ส�ำคัญจากต�ำรับสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว

สรุปเทคโนโลยี

เป็นผลิตภัณฑ์ทาผิวหน้าในรูปแบบของเจล มีสารส�ำคัญจากงาเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
จินดาพร พลสูงเนิน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0 4320 2733
0 8645 1445 5
0 4320 2733
chinph@kku.ac.th

ผลิตภัณฑ์ครีมบ�ำรุงผิวมือสมุนไพรไทย “ว่านสาวหลง”
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และคณะวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ความรู้ เรื่อง การสกัดสารส�ำคัญจากพืช

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

สมุนไพร “ว่านสาวหลง” พืชหอมท้องถิน่ ในอนาคตมีประวัตกิ ารใช้มายาวนาน จัดเป็นว่านมหาเสน่หท์ ปี่ ลูกไว้
เป็นสิรมิ งคลท�ำให้คนนิยมชมชอบ ทัง้ หญิง และชาย ตามความเชือ่ พบว่าว่านสาวหลงเป็นว่านทีท่ รงคุณค่า
ทางเมตตามหานิยมอยูส่ งู ใช้ปลูกในบ้านเรือนเพือ่ เป็นเสน่หแ์ ละสิรมิ งคลแก่สถานทีแ่ ละเป็นสิรมิ งคลแก่ผปู้ ลูก
รวมถึงนิยมปลูกเพือ่ เป็นไม้ประดับและไม้สะสมทีห่ ายาก เป็นสมุนไพรไทยทีม่ อี งค์ประกอบส�ำคัญคือน�ำ้ มัน
หอมระเหยที่ให้คุณสมบัติทางเวชส�ำอางที่โดดเด่น คุณสมบัติของสารสกัดและเรื่องราวที่ความโดดเด่น
เฉพาะของสมุนไพรจึงเป็นโอกาสที่ส�ำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับพืชท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าทางการตลาด
สู่ผลิตภัณฑ์ทางเวชส�ำอางในเชิงพาณิชย์

สรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธีการสกัดสารส�ำคัญจากสมุนไพร “ว่านสาวหลง” สู่ผลิตภัณฑ์ครีมบ�ำรุงผิวมือ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ณัฐพร สาครวาสี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0 5394 2088 ต่อ 309
0 862 24546 6
nuttaporn@step.cmu.ac.th
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ผลิตภัณฑ์ยาสระผมสมุนไพรไทย “ว่านสาวหลง”
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และคณะวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ความรู้ เรื่อง การสกัดสารส�ำคัญจากพืช

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

สมุนไพร “ว่านสาวหลง” พืชหอมท้องถิ่นในอนาคตมีประวัติการใช้มายาวนาน จัดเป็นว่านมหาเสน่ห์ที่ปลูก
ไว้เป็นสิริมงคลท�ำให้คนนิยมชมชอบ ทั้งหญิง และชาย ตามความเชื่อพบว่าว่านสาวหลงเป็นว่านที่ทรง
คุณค่าทางเมตตามหานิยมอยู่สูง ใช้ปลูกในบ้านเรือนเป็นเสน่ห์และสิริมงคลแก่สถานที่และเป็นสิริมงคลแก่
ผู้ปลูก รวมถึงนิยมปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับและไม้สะสมที่หายาก เป็นสมุนไพรไทยที่มีองค์ประกอบส�ำคัญ
คือน�้ำมันหอมระเหยที่ให้คุณสมบัติทางเวชส�ำอางที่โดดเด่น คุณสมบัติของสารสกัดและเรื่องราวที่ความโดด
เด่นเฉพาะของสมุนไพรจึงเป็นโอกาสที่ส�ำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับพืชท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าทางการตลาด
สู่ผลิตภัณฑ์ทางเวชส�ำอางในเชิงพาณิชย์

สรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธีการสกัดสารส�ำคัญจากสมุนไพร “ว่านสาวหลง”สู่ผลิตภัณฑ์ยาสระผม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ณัฐพร สาครวาสี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
โทรศัพท์
: 0 5394 2088 ต่อ 309
อีเมล์
: nuttaporn@step.cmu.ac.th

ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสมุนไพรไทย “ว่านสาวหลง”
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และคณะวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ความรู้ เรื่อง การสกัดสารส�ำคัญจากพืช

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

สมุนไพร “ว่านสาวหลง” พืชหอมท้องถิน่ ในอนาคตมีประวัตกิ ารใช้มายาวนาน จัดเป็นว่านมหาเสน่หท์ ปี่ ลูกไว้
เป็นสิริมงคลท�ำให้คนนิยมชมชอบ ทั้งหญิง และชาย ตามความเชื่อพบว่าว่านสาวหลงเป็นว่านที่ทรงคุณค่า
ทางเมตตามหานิยมอยู่สูง ใช้ปลูกในบ้านเรือนเป็นเสน่ห์และสิริมงคลแก่สถานที่และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูก
รวมถึงนิยมปลูกเพือ่ เป็นไม้ประดับและไม้สะสมทีห่ ายาก เป็นสมุนไพรไทยทีม่ อี งค์ประกอบส�ำคัญคือน�ำ้ มัน
หอมระเหยทีใ่ ห้คณ
ุ สมบัตทิ างเวชส�ำอางทีโ่ ดดเด่น คุณสมบัตขิ องสารสกัดและเรือ่ งราวทีค่ วามโดดเด่นเฉพาะ
ของสมุนไพรจึงเป็นโอกาสทีส่ �ำคัญในการสร้างมูลค่าให้กบั พืชท้องถิน่ ให้เกิดมูลค่าทางการตลาด สูผ่ ลิตภัณฑ์
ทางเวชส�ำอางในเชิงพาณิชย์

สรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธีการสกัดสารส�ำคัญจากสมุนไพร “ว่านสาวหลง” สู่ผลิตภัณฑ์ยาสระผม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ณัฐพร สาครวาสี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
โทรศัพท์
: 0 5394 2088 ต่อ 309
อีเมล์
: nuttaporn@step.cmu.ac.th
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เจล สเปรย์เซรั่มส�ำหรับบ�ำรุงเส้นผมจากสารสกัดบัวผัน
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603002523 เรื่อง เซรั่ม เจลส�ำหรับเส้นผมจากสารสกัดบัวผัน
ยื่นค�ำขอวันที่ 8 ธ.ค. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

จากกระแสความต้องการของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ทีใ่ ห้ความสนใจต่อการดูแลสุขภาพโดยการเลือกอุปโภคและ
บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มาจากพืชสมุนไพรธรรมชาติและการใช้บริการด้านสุขภาพที่มีการผสมผสาน
ทางด้านการแพทย์แบบองค์รวมซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในสังคมไทยและทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น ครีม เซรั่ม เจล สเปรย์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์
บ�ำรุงร่างกาย เป็นต้น
ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เป็นศูนย์ที่รับจ้างผลิตและการบริการทาง
วิชาการให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอาจอาศัยฐานความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพือ่ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และความปลอดภัย รวมไปถึงคุณภาพในการผลิต ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ เจลสเปรย์เซรัมได้ใช้สารสกัดจากบัว
ผันทั้งสามสายพันธุ์ ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงมาเป็นส่วนผสม โดยสารสกัดนี้ได้อยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการจดสิทธิบตั รแล้ว นอกจากนีย้ งั ใช้นวัตกรรมการขึน้ เนือ้ เจล ซึง่ มีลกั ษณะเป็นเจลใสแต่สามารถ
จะสเปรย์ออกมาเป็นละอองน�้ำได้ ท�ำให้สะดวกต่อการใช้งาน และช่วยให้เซรั่มกระจายได้ทั่วบริเวณเส้นผม

สรุปเทคโนโลยี

เซรัม่ บ�ำรุงเส้นผม ในรูปแบบเจลสเปรย์ ทีม่ สี ารสกัดจากบัวผันทีอ่ ดุ มไปด้วยสารฟลาโวนอยด์ อีกทัง้ ยังมีสว่ นผสม
ของวิตามินบี 5 ซึง่ ช่วยลดการขาดหลุดร่วงและช่วยกระตุน้ การเจริญของเส้นผม ช่วยลดการแห้งฟูของเส้นผม
ท�ำให้เส้นผมมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี
0 2549 4681
0 8127 8367 8
0 2549 4680
patcharin_s@rmutt.ac.th

เม็ดสอดช่องคลอดจากสารสกัดกระเทียมและข่า
เพื่อบรรเทาอาการติดเชื้อแคนดิดา
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ภญ.เอมอร ชัยประทีป
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000837 เรื่อง สูตรผลิตภัณฑ์เม็ดสอดช่องคลอดจากสารสกัดกระเทียม
และข่า และกรรมวิธีการผลิต ยื่นค�ำขอวันที่ 17 พ.ค. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การรักษาโรคติดเชือ้ แคนดิดาในช่องคลอดด้วยยาแผนปัจจุบนั มีอตั ราการดือ้ ยาสูงขึน้ เนือ่ งจากผูใ้ ช้สว่ นใหญ่
ใช้ยาไม่ต่อเนื่องและไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของแพทย์และเภสัชกร ในตลาดออนไลน์เองก็มีผลิตภัณฑ์
เม็ดสอดช่องคลอดจากสมุนไพรไทยในรูปแบบลูกกลอนโฆษณาจ�ำหน่ายอยู่ทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้
มาตรฐานและไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา อีกทั้งผู้บริโภคยังเสี่ยงต่อการเกิดอาการ
แพ้ ระคายเคือง และติดเชื้อที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ เม็ดสอดช่องคลอดจากสารสกัดระหว่าง
กระเทียมและข่าที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแคนดิดาที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดช่องคลอดอักเสบ
และระดูขาวในสตรี ซึง่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเภสัชต�ำรับของสหรัฐอเมริกา (USP 35/NF30) สร้างความมัน่ ใจ
ความปลอดภัย เพิม่ การยอมรับของผูใ้ ช้ สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับผูท้ แี่ พ้ และดือ้ ยาแผนปัจจุบนั
คือ เป็นการน�ำนวัตกรรมยกระดับสมุนไพร ไทยสูม่ าตรฐานในระดับสากลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการแข่งขัน
เชิงพาณิชย์

สรุปเทคโนโลยี

1. เม็ดสอดช่องคลอดผ่านการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานเภสัชต�ำรับของสหรัฐอเมริกา (USP 35/NF30)
ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย เพิ่มการยอมรับของผู้ใช้ต่อผลิตภัณฑ์
2. เป็นการน�ำนวัตกรรมยกระดับสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานในระดับสากล การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพร
ไทย เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการแข่งขันเชิงพาณิชย์

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี
0 2549 4681
0 8127 8367 8
0 2549 4680
patcharin_s@rmutt.ac.th
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แว๊กน�้ำมันอะโรม่าส�ำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.กวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสทิ ธิบตั ร เลขที่ 1703000497 เรือ่ ง กรรมวิธผี ลิตแว๊กนำ�้ มันอะโรม่าทีม่ สี ว่ นผสมของสมุนไพรไทย
ยื่นค�ำขอวันที่ 23 มี.ค. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบนั พืชสมุนไพรหลายชนิด เช่น เหง้าไพล รากย่านาง ผิวมะกรูด ว่านร่องทอง รากเจตมูลเพลิงแดง ว่านน�ำ้
ใบพลับพลึง ว่านมหากาฬ และว่านกาบหอย ฯลฯ ทีม่ สี รรพคุณบรรเทาอาการปวด และอักเสบบริเวณกล้ามเนือ้
และข้อกระดูก ซึง่ สมุนไพรบางตัวได้มกี ารยืนยันจากรายงานทางวิทยาศาสตร์ หรือทางด้านคลินกิ ทัง้ ทางด้าน
แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทยแล้วว่าสามารถรักษา หรือบรรเทาอาการปวด และอักเสบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง ซึง่ อาจมีฤทธิเ์ ทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบนั เช่น diclofinac เป็นต้น
ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ได้ถูกน�ำมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องส�ำอาง โดยมี
การอ้างสรรพคุณแตกต่างกันไป ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับใช้ในการนวดที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเหล่านี้
เพื่อการรักษา บรรเทา ผ่อนคลายในรูปแบบเดิม ซึ่งจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบน�้ำมัน
ซึ่งจะมีความลื่น ลดการเสียดสี เหมาะส�ำหรับการนวด ขั้นตอนการผลิต และเติมสารสกัดและน�้ำมันหอม
ระเหยสามารถท�ำได้งา่ ย แต่มกั สิน้ เปลืองระหว่างการใช้ เลอะเทอะ เปือ้ นง่าย ส่วนในรูปแบบแว๊กขีผ้ งึ้ จะไม่
เลอะง่าย ประหยัด แต่ขนั้ ตอนการผลิตยากกว่า และยังไม่คอ่ ยลืน่ ระหว่างการนวด และมีความเหนียวเหนอะ
หลังจากการนวดอีกด้วย ดังนั้นหากมีการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับนวดที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่มี
รูปแบบใหม่ จะช่วยลดปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมดังกล่าว และยังช่วยเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจอีกด้วย

สรุปเทคโนโลยี

แว๊กน�้ำมันอะโรม่าส�ำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย มีจุดเด่นคือ จะมีสถานะเป็นของกึ่งแข็งกึ่งเหลวในสภาวะ
ปกติ และจะกลายเป็นน�ำ้ มันเมือ่ มีการถูนวด เมือ่ ใช้แล้วไม่เหนอะนะ มีความลืน่ และไม่สนิ้ เปลืองระหว่าง
ใช้งาน อีกทัง้ ยังมีการใช้สารสกัดจากสมุนไพรมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดและอักเสบ
และยังมีกลิ่นหอมช่วยให้ผ่อนคลายได้ดี

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี
0 2549 4681
0 8127 8367 8
0 254 94680
patcharin_s@rmutt.ac.th

สารต้านอนุมูลอิสระจากปลีกล้วยหอมทอง
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

กล้วยหอมทองเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศปลูกมานาน และในหลายพื้นที่ ได้รวม
ตัวจัดตัง้ เป็นกลุม่ สหกรณ์ เช่น เกษตรกรชาวบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงได้มกี ารส่งขายในต่างประเทศ
สามารถน�ำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่หลายสิบล้านบาท เกษตรกรได้มีการศึกษาข้อมูล รวมถึง
การวางแผนร่วมกันในการใช้ประโยชน์ และติดตามการแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกกล้วย เพื่อเป็น
การสร้างรายได้เสริม กล้วยหอมทองเป็นพืชท้องถิ่นที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และได้มี
การศึกษากันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสารสกัดจากกล้วยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ มีคุณสมบัติที่เป็นยาและยา
สมุนไพรที่ใช้กันมากในต�ำรับยาแผนโบราณหลายเล่ม เช่น ลดน�้ำตาลในเลือด และฤทธิ์สมานแผล เป็นต้น
ทัง้ นีใ้ นผูว้ จิ ยั ได้รายงาน สารส�ำคัญทีอ่ ยูใ่ นปลีกล้วยหอมทอง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านอนุมลู อิสระ
ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ รวมถึงปริมาณสารฟีนอลล์โดยรวมในตัวอย่าง ปลีกล้วยหอมทอง โดยแบ่งเป็น
เปลือก และลูกในปลีกล้วย มุ่งเน้นศึกษา หาสารส�ำคัญที่อยู่ในปลีกล้วยส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ เพื่อน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับคุณภาพการต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ ของกล้วยหอมทอง
และเป็นแนวทางในการวางแผนผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต

สรุปเทคโนโลยี

สารสกัดที่ได้จากส่วนต่างๆ ของปลีกล้วยหอมทอง Musa acuminata (AAA Group) ให้ค่าประสิทธิภาพ
การต้านอนุมลู อิสระดีทสี่ ดุ เป็น IC50 36.29±0.12 mg/L, and 38.16±1.45 mM. เมือวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค
DPPH และ ABTS อย่างไรก็ตามสารส�ำคัญกลุม่ ฟีนอล และฟลาโวนอยด์ ทีต่ รวจพบ มีปริมาณ 100.00±1.23 µg
GAE mg-1 dry wt. และ 48.14±0.01 µg QE mg-1 dry wt. ตามล�ำดับ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0 2564 4440 ต่อ 1664-5
0 2564 2887
tu.tuipi@gmail.com
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สารต้านอนุมูลอิสระจากดอกหางนกยูงฝรั่งเพื่อเวชส�ำอาง
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน, ผศ.ดร.ปาริยา ณ นคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10853 เรื่อง สารต้านอนุมูลอิสระจากดอกหางนกยูงฝรั่งเพื่อเวชส�ำอาง

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ดอกหางนกยูงฝรั่งใช้เป็นยาภายนอกส�ำหรับรักษาอาการอักเสบ ผู้ประดิษฐ์จึงท�ำการวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณ
ทางยาต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงจากสารสกัด และทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุ
ของโรคที่ส�ำคัญหลายโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคมะเร็ง และสารอนุมูลอิสระยังก่อให้เกิดการเสื่อมของ
อวัยวะต่างๆ ด้วย

สรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธกี ารสกัดเพือ่ เพิม่ สารต้านอนุมลู อิสระจากดอกหางนกยูงฝรัง่ เป็นการน�ำดอกหางนกยูงมาผ่านกรรมวิธี
การสกัดและการท�ำให้บริสุทธิ์ เพื่อให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระออกมาในปริมาณมาก สามารถท�ำได้โดยน�ำ
ดอกหางนกยูงมาล้าง อบแห้ง บดให้ละเอียด แล้วน�ำไปผ่านกระบวนการสกัดโดยท�ำปฏิกริ ยิ ากับตัวท�ำละลาย
ในสภาวะที่เหมาะสม น�ำมากรองผ่านกระดาษกรอง ก่อนน�ำสารละลายที่ได้ไปท�ำให้บริสุทธิ์ โดยน�ำไปผ่าน
กระบวนการแยกสารด้วยวิธโี ครมาโตกราฟีแบบคอลัมน์ (column chromatography) จากนัน้ จึงน�ำไประเหยแห้ง
เพื่อไล่ตัวท�ำละลายออก จะได้สารสกัดจากดอกหางนกยูง ที่มีลักษณะเป็นยางเหนียวสีเหลืองส้ม สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเวชส�ำอางได้
ส่วนของดอกหางนกยูงมีปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด (TPC) และ ฟลาโวนอยด์ ทั้งหมด(TFC)
สูงทีส่ ดุ รวมทัง้ มีความสามารถในการก�ำจัดอนุมลู อิสระดีพพี เี อชสูงทีส่ ดุ โดยพิจารณาในกลุม่ ตัวอย่างทีน่ �ำมา
ศึกษา และยังให้ค่า IC50 ต�่ำสุด โดยตัวท�ำละลายที่สามารถสกัดสารส�ำคัญออกจากดอกหางนกยูง
ดีทสี่ ดุ คือ เอทิลอะซิเตต แสดงค่า IC50 TPC และ TFC เป็น 39.07±0.64 ppm 193.565 mg GAE g-1 dry
wt. และ 196.444 mg QE g-1 dry wt. ตามล�ำดับ สารสกัดที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงสารนั้น
จะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระและยับยั้งแบคทีเรียในปริมาณที่สูงเช่นกันโดยในตัวอย่างที่
กล่าวมาข้างต้น ให้คา่ inhibition zone ส�ำหรับ S. aureus และ E. coli เป็น 1.97±0.18 มิลลิเมตร และ
1.81±0.11 มิลลิเมตร ตามล�ำดับ เพื่อเป็นการน�ำสารสกัดจากดอกหางนกยูงไปใช้ จะต้องมีการแยกสาร
เพื่อท�ำให้บริสุทธิ์ต่อไปจึงจะสามารถน�ำสารต้านอนุมูลอิสระไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเวชส�ำอางต่อไป

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0 2564 4440 ต่อ 1664-5
0 2564 2887
tu.tuipi@gmail.com

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดอะโวคาโด
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001997 เรื่อง ระบวนการสกัดน�้ำมันอะโวคาโดจากเนื้อผลสดด้วยไมโครเวฟ
และการสกัดเย็น

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหลักจากอะโวคาโด มีคุณสมบัติบ�ำรุง เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวพรรณ โดยการสกัด
อะโวคาโด จะไม่ใช้สารเคมีเป็นตัวท�ำละลายซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอางส�ำหรับผู้ที่มี
ผิวแพ้ง่าย

สรุปเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหลักจากอะโวคาโด มีคุณสมบัติบ�ำรุง เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวพรรณ โดยการสกัด
อะโวคาโด จะไม่ใช้สารเคมีเป็นตัวท�ำละลายซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอางส�ำหรับผู้ที่มี
ผิวแพ้ง่าย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวนิตยา ถาวัน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0 5387 5637
0 8188 3269 6
ann.mjubi@gmail.com
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วัสดุปิดแผลที่ได้จากเซลลูโลสที่
ผลิตจากแบคทีเรียผสมสารชีวภาพ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.เสน่ห์ แก้วนพรัตน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603002034 เรื่อง วัสดุปิดแผลที่ได้จากเซลลูโลส
ที่ผลิตจากแบคทีเรียผสมสารชีวภาพ ยื่นค�ำขอวันที่ 22 ก.ย. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

แบคทีเรียที่ผลิตเซลลูโลสได้ดีที่สุด คือ อะซีโตแบคเตอร์ ไซลีนัม (Acetobacter xylinum) ปัจจุบันมีการน�ำ
เส้นใยเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรีย มาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร
เพื่อเพิ่มความหนืด ใช้เป็นสารยึดเกาะและสารเคลือบผิวในการท�ำกระดาษ ในทางการแพทย์ใช้เป็นวัสดุ
ปิดแผล เพราะมีความสามารถในการดูดซับสารคัดหลั่ง (exudates) จากบาดแผลได้ดี สร้างความชื้นที่
พอเหมาะ ออกซิเจนเข้าถึงบาดแผลได้ ท�ำให้เนื้อเยื่อเจริญได้ดี แผลหายเร็ว ช่วยป้องกันบาดแผลจากแรง
กระแทกและการติดเชื้อจากภายนอก โปร่งแสงสามารถมองเห็นการหายของแผลได้ มีความยืดหยุ่นสูง
สามารถแนบไปกับบริเวณที่ปิด ลดความเจ็บปวดเมื่อลอกออกเพราะไม่ติดแผล นอกจากนี้ยังมีการใส่ตัวยา
ลงในแผ่นเส้นใยเซลลูโลส เพื่อให้ออกฤทธิ์รักษาเฉพาะที่ด้วย

สรุปเทคโนโลยี

วัสดุปิดแผลที่ได้จากเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรียผสมสารชีวภาพจากเชื้อแลกโตบาซิลลัส แรมโนซัส จีจี
เอทีซีซี 53103 (Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103) และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นการสร้างวัสดุปดิ แผลทีเ่ ตรียมจากเส้นใยเซลลูโลสทีผ่ ลิตจากแบคทีเรียใส่สารชีวภาพ
ทีผ่ ลิตจากเชือ้ แลกโตบาซิลลัส แรมโนซัส จีจี เอทีซซี ี 53103 (Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103)
ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคและช่วยสมานแผล โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ เส้นใยเซลลูโลสที่ผลิต
จากแบคทีเรีย สารชีวภาพที่ผลิตจากเชื้อแลกโตบาซิลลัส แรมโนซัส จีจี เอทีซีซี 53103 (Lactobacillus
rhamnosus GG ATCC 53103) และสารเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับวัสดุปิดแผล น�ำมาผ่านกระบวนการผลิต
ตามวิธีการที่ได้คิดค้นขึ้น จนได้เป็นวัสดุปิดแผลที่ท�ำจากเซลลูโลสที่ผลิตได้จากแบคทีเรียผสมสารชีวภาพ
จากเชื้อแลกโตบาซิลลัส แรมโนซัส จีจี เอทีซีซี 53103 (Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103)

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ม.อ.
โทรศัพท์
: 0 7428 9321
อีเมล์
: sitanon.a@psu.ac.th

สบู่เหลวที่มีส่วนประกอบสารสกัดทองพันชั่ง
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11977 เรื่อง สบู่เหลวที่มีส่วนประกอบสารสกัดทองพันชั่ง

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

สมุนไพรเป็นพืชทีม่ ปี ระโยชน์มากมายแก่มนุษย์ในการด�ำรงชีพ มนุษย์ได้น�ำสมุนไพรมาใช้เป็นอาหารและเป็น
ยารักษาโรคต่างๆ มาเป็นเวลาช้านาน จะเห็นได้จากต�ำราหรือต�ำหรับยาโบราญต่างๆ ทองพันชั่งถูกจัดเป็น
สมุนไพรทีม่ กี ารน�ำมาใช้ประโยชน์มากมาย ทองพันชัง่ ชือ่ ภาษาอังกฤษ White crane flower ชือ่ วิทยาศาสตร์
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz จัดอยู่ในวงศ์ Acanthaceae เป็นต้นไม้พุ่ม พบในหลายจังหวัดของ
ประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดราชบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี และสุพรรณบุรี เป็นต้น สรรพคุณ
ใช้รักษาโรคทางผิวหนัง หรือผื่นผิวหนัง กลากเกลื้อน เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน�ำสมุนไพร
ทองพันชั่งมาศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียผิวหนัง ได้แก่ Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis เป็นต้น เพื่อน�ำสารสกัดทองพันชั่งมาพัฒนาต�ำรับต้นแบบผลิตภัณฑ์
สบู่เหลวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อให้ได้สบู่ที่มีคุณภาพ

สรุปเทคโนโลยี

เป็นผลิตภัณฑ์สบูเ่ หลวทีม่ สี ว่ นผสมของสารสกัดจากใบทองพันชัง่ และเป็นต�ำรับสบูเ่ หลวทีม่ คี วามเสถียรภาพ
มีความเป็นกรดด่างคงทีเ่ ท่ากับ 7 จึงเหมาะส�ำหรับท�ำความสะอาดและถนอมผิวมือ จากงานวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า
สารสกัดทองพันชัง่ มีฤทธิส์ ามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียชนิดทีพ่ บตามผิวหนัง ได้แก่ Staphylococcus
aureus, Staphylococcus epidermidis ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดแกรมบวก และยังพบว่าสารสกัดทองพันชั่ง
สามารถยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียแกรมลบ คือ Escherichia coli ได้เช่นกัน จึงน�ำสารสกัดทองพันชัง่ มา
พัฒนาเป็นสบู่เหลวปั๊มโฟมล้างมือทองพันชั่ง (Foaming Hand Soap)

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร. ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
0 2423 9420
0 85199 4988
tasanee_p@yahoo.com
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แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากสารสกัดใบพญายอ
เพื่อรักษาแผลในช่องปาก
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ภญ.เอมอร ชัยประทีป
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000758 เรื่อง แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกจากสารสกัดใบพญายอ
และกรรมวิธีการผลิต ยื่นค�ำขอวันที่ 4 พ.ค. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

แผลในปากเกิดขึ้นได้บ่อย พบในบุคคลทั่วไปและผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังได้รับการรักษาด้วยวิธีฉายแสง หรือ
เคมีบ�ำบัด ซึ่งแผลในช่องปากนี้จะท�ำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดและรับประทานอาหารได้น้อยลง แนวทางการรักษา
ด้วยยาแผนปัจจุบนั คือการใช้เจลป้ายปากกลุม่ สเตียรอยด์ ซึง่ ไม่สะดวกในการใช้ และมีผลข้างเคียงสูง การใช้
สมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง พญายอเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีลูพีออลเป็นสารส�ำคัญซึ่งสามารถลด
อาการอักเสบและบรรเทาแผลในช่องปากได้ สารละลายพญายอถูกบรรจุในบัญชียาจากสมุนไพร บัญชียาหลัก
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ให้ใช้ในการรักษาแผลในปาก แผลในปากจากการฉายรังสีและเคมีบ�ำบัด แต่เนือ่ งจากยา
ในรูปแบบสารละลายมีความสามารถในการยึดติดต�่ำ ผู้ใช้ยาต้องทาบริเวณที่มีอาการบ่อยๆ ซึ่งไม่สะดวก
ในการใช้แผ่นฟิลม์ พญายอยึดติดเยือ่ บุเมือกเพือ่ รักษาแผลในปากมีคณ
ุ สมบัตทิ างเคมี กายภาพ และความคงตัว
ทีด่ ี ยึดติดบริเวณทีเ่ ป็นแผลในปากได้ดจี งึ สามารถลดความถีใ่ นการใช้ยา ส่งผลเพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยา
ของผู้ป่วย ท�ำให้ได้ผลในการรักษาที่ดีขึ้น ลดการใช้ยาแผนปัจจุบันกลุ่มสเตรียรอยด์ที่มีผลข้างเคียงสูง
ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ สามารถน�ำออกจากช่องปากได้งา่ ยเมือ่ ต้องการ รับประทานอาหาร ราคาต้นทุนต่อแผ่นต�ำ่
และเป็นการน�ำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติได้

สรุปเทคโนโลยี

1. เป็นการพัฒนายาจากสมุนไพรไทย จากวิธกี ารใช้ดงั้ เดิมใช้ในรูปแบบสารละลาย ซึง่ ไม่สะดวกในการใช้งาน
ต้องบริหารยาหลายครั้งต่อวัน จึงน�ำมาพัฒนาเป็นรูปแบบแผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกในช่องปาก
2. แผ่นฟิล์มพญายอยึดติดเยื่อบุเมือกเพื่อรักษาแผลในปากมีสารลูพีออล (Lupeol) ซึ่งเป็นสารส�ำคัญที่ใช้
ในการรักษาแผลในปาก ถูกปลดปล่อย ดูดซึม และออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดยังบริเวณที่มี
อาการ เนื่องจากในช่องปากมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงจ�ำนวนมาก

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี
0 2549 4681
0 8127 8367 8
0 2549 4680
patcharin_s@rmutt.ac.th

แผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดใบพญายอ
เพื่อรักษาอาการทางระบบผิวหนัง
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ภญ.เอมอร ชัยประทีป
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000759 เรื่อง สูตรแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดใบพญายอ
ยื่นค�ำขอวันที่ 4 พ.ค. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

พญายอเป็นสมุนไพรที่มีการใช้ตามภูมิปัญญาไทยมาอย่างยาวนานในสรรพคุณต่างๆ ซึ่งพญายอถูกบรรจุ
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559 บัญชียาพัฒนาจากสมุนไพร เป็นยารักษากลุม่ อาการทางระบบผิวหนัง
โดยระบุวา่ ยาครีม ยาโลชัน่ และยาขีผ้ งึ้ จากใบพญายอสามารถบรรเทาอาการของโรคเริมและงูสวัด ผดผืน่ คัน
ลมพิษ ตุ่มคัน อาการอักเสบ ปวด บวม จากแมลงกัดต่อย โดยแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดพญายอคือ
อีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าว ในรูปแบบยา ซึ่งตัวยาส�ำคัญสามารถดูดซึมผ่านทาง
ผิวหนังเข้าสูร่ า่ งกายโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการเมตาบอลิซมึ่ ยาทีต่ บั ท�ำให้ปริมาณยาในเลือดสูงขึน้ และตับ
ไม่ต้องท�ำงานมากขึ้น แผ่นแปะผิวหนังผสมสารช่วยเพิ่มการดูดซึมท�ำให้สารส�ำคัญซึมผ่านผิวหนังได้ดีขึ้น
ออกฤทธิไ์ ด้ตรงจุดบริเวณทีม่ อี าการ ยึดติดบริเวณทีม่ อี าการได้ดี จึงลดความถีใ่ นการใช้ยา ส่งผลเพิม่ ความร่วมมือ
ในการใช้ยาของผูป้ ว่ ย ท�ำให้ได้ผลการรักษาทีด่ ยี งิ่ ขึน้ มีความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ มีความคงตัวทีด่ ี เป็นการน�ำ
นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สมุนไพรไทย ราคาต้นทุนต่อของแผ่นแปะผิวหนังไม่สงู มาก สามารถเพิม่
โอกาสในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

สรุปเทคโนโลยี

1. แผ่นแปะผิวหนังเป็นรูปแบบยาทีต่ วั ยาส�ำคัญสามารถดูดซึมผ่านทางผิวหนังเข้าสูร่ า่ งกาย โดยไม่ตอ้ งผ่าน
กระบวนการเมตาบอลิซึมยาที่ตับ (Hepatic first pass metabolism) ท�ำให้ปริมาณยาในเลือดสูงขึ้น
และตับไม่ต้องท�ำงานมากขึ้น จึงสามารถใช้ยารูปแบบนี้ในผู้ป่วยโรคตับได้
2. แผ่นแปะผิวหนังผสมสารช่วยเพิม่ การดูดซึมท�ำให้สารส�ำคัญซึมผ่านผิวหนังได้ดขี นึ้ และออกฤทธิไ์ ด้ตรงจุด
ยังบริเวณที่มีอาการ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี
0 2549 4681
0 8127 8367 8
0 2549 4680
patcharin_s@rmutt.ac.th
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ผลิตภัณฑ์เจลฟ้าทะลายโจรส�ำหรับท�ำความสะอาด
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
คณะสหเวชศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 6299 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เจลฟ้าทะลายโจรส�ำหรับท�ำความสะอาด

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรไทย ทีม่ สี รรพคุณทางยาหลายประการ หนึง่ ในนัน้ คือมีฤทธิใ์ นการต้านเชือ้ โรค
หลายชนิด ทัง้ เชือ้ แบคทีเรียนและเชือ้ ไวรัส สามารถใช้รกั ษาโรคทีเ่ กิดขึน้ จากเชือ้ ไวรัสได้ เช่น กระเพาะอาหาร
อักเสบจากเชื้อไวรัสงูสวัด เป็นต้น

สรุปเทคโนโลยี

สารสกัดจากใบฟ้าทะลายโจรในเอธิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ซึง่ ช่วยก�ำจัดเชือ้ แบคทีเรียและเชือ้ ไวรัสได้ดี
ร่วมด้วยสารก่อเจล คือ คาร์โบพอล (carbopal) 940 ปรับพีเ่ อช (pH) ของผลิตภัณฑ์นี้ ด้วยไตรเอธาโนลามีน
(triethanolamine) และสารให้ความชุ่มชื้น คือ กลีเซอรีน (glycerine) ผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถน�ำมาใช้
ท�ำความสะอาดส่วนต่างๆ ของร่างกายได้โดยไม่ต้องใช้น�้ำช่วยล้าง สามารถก�ำจัดได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและ
เชื้อไวรัส โดยไม่ท�ำให้ฟา้ ทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรไทย ทีม่ สี รรพคุณทางยาหลายประการ หนึง่ ในนัน้ คือมีฤทธิ์
ในการต้านเชื้อโรคหลายชนิด ทั้งเชื้อแบคทีเรียนและเชื้อไวรัส สามารถใช้รักษาโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสได้
เช่น กระเพาะอาหารอักเสบจากเชื้อไวรัสงูสวัด เป็นต้น ผิวหนังบริเวณที่ผ่านการท�ำความสะอาดสูญเสีย
ความชุ่มชื้น และมีความปลอดภัยเพราะเป็นสารสกัดจาดสมุนไพรธรรมชาติ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสะอาด
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
0 3810 2287
0 3810 2287
tlo.buu.n@gmail.com

แกรนูลปูนแดงเคลือบมะแขว่น
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12678 เรื่อง แกรนูลปูนแดงเคลือบมะแขว่น

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ยุงลาย (Aedes) เป็นพาหะน�ำโรคไข้เลือดออกมาสู่คน และถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยและ
ประเทศในเขตร้อนทั่วโลก ซึ่งการควบคุมสามารถท�ำได้เมื่อยุงลายอยู่ในระยะตัวเต็มวัย (ตัวยุง) หรือระยะ
ตัวอ่อน (ลูกน�้ำ) โดยใช้วิธีการต่างๆ รวมทั้งการใช้สารเคมี เช่น การใช้ทรายอะเบท (เม็ดทรายเคลือบด้วย
สารเคมี) ใส่ลงไปในน�ำ้ เพือ่ ก�ำจัดลูกน�ำ้ ยุงลาย แต่มขี อ้ เสียคือท�ำให้มสี ารพิษตกค้าง น�ำ้ มีกลิน่ เหม็น ไม่สามารถ
น�ำมาดื่มได้ และอาจเกิดการแพ้เป็นตุ่มคัน ส�ำหรับผู้ที่แพ้สารเคมีง่าย ต่อมาได้มีการน�ำปูนแดงปั้นเป็น
ทรงกลม มาใช้แทนทรายอะเบท ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ไม่ต้องใช้สารเคมีในการก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย ท�ำให้
สามารถน�ำน�ำ้ มาอุปโภคบริโภคได้ตามปกติการใช้ปนู แดงปัน้ เป็นก้อนใส่ในอ่างในการฆ่าลูกนำ�้ ยุงลาย จะท�ำให้
เกิดฝ้าในน�ำ้ และมีระยะเวลาออกฤทธิใ์ นการฆ่าลูกนำ�้ ยุงลายได้ประมาณ 2 สัปดาห์ แต่การท�ำแกรนูลปูนแดง
เคลือบมะแขว่น จะท�ำให้ระยะเวลาในการออกฤทธิฆ์ า่ ลูกนำ�้ ยุงลายนานขึน้ ถึง 1 เดือน และลดการเกิดฝ้าในน�ำ้

สรุปเทคโนโลยี

แกรนูลปูนแดงเคลือบมะแขว่น ซึง่ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ แกรนูล และส่วนนำ�้ ยาเคลือบ ทีป่ ระกอบด้วย
น�ำ้ มันมะแขว่น มีกรรมวิธกี ารท�ำโดย แกรนูล ให้น�ำส่วนผสมมารวมกันแล้วปัน้ เป็นก้อนหมาด น�ำไปผ่านแร่ง
และอบ ส่วนน�้ำยาเคลือบ ให้น�ำส่วนผสมมารวมกันแล้วน�ำไปฉีดพ่นบนเม็ดแกรนูล โดยการประดิษฐ์นี้ใช้
ก�ำจัดลูกน�้ำยุงลายซึ่งลดการเกิดฝ้าได้ดีกว่าการใช้ปูนแดงเพียงอย่างเดียว

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
		
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทายาลัยพะเยา
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
0 5446 6666 ต่อ 1283
0 9313 7361 2
uptlo.up@gmail.com
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เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชา
เพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603000672 เรื่อง เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชา
เพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง ยื่นค�ำขอวันที่ 22 เม.ย. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

กากเมล็ดชา ที่ได้จากการหีบน�้ำมันออกแล้วจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบน (Tea Seed Cake) มีสารซาโปนิน
11-18% เป็นส่วนประกอบ สารซาโปนินเป็นสารประกอบไกลโคไซด์ (Glycoside compound) มีคุณสมบัติ
ทําให้เกิดฟองได้ง่าย สารซาโปนินที่สกัดจากเมล็ดชา (Tea seed saponin) เป็นซาโปนินชนิดไตรเตอร์ปิน
นอยด์ ซาโปนิน (triterpenoid saponin) ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย สารซาโปจีนิน (sapogenin),
สารอะไกลคอน (aglycon) และกรดอินทรีย์ ซาโปนินมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพหลากหลาย เช่น
คุณสมบัติต้านจุลินทรีย์ (antimicrobial) ต้านเชื้อรา (antifungal) และมีแนวโน้มที่สามารถใช้ควบคุมลูกน�้ำ
ยุงลาย บางกรณีมีการใช้ในวงจ�ำกัดเนื่องจากมีรสขม ในเชิงพาณิชย์มีการพัฒนากระบวนการใหม่ๆ และ
ปรับปรุง เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสกัด การท�ำให้เข้มข้นและการท�ำให้บริสุทธิ์

สรุปเทคโนโลยี

เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดกากเมล็ดชาเพื่อใช้ต้านเชื้อราที่ผิวหนัง มีส่วนประกอบของสารสกัดจาก
กากเมล็ดชา คาร์โบพอล 940 (Carbopol 940) ไตรเอทาโนลามีน(Triethanolomine) โพไพลีนไกลคอล
(Propylene glycol) ซอลบิทอล (Sorbitol) โพลีเอทิลีนไกลคอล (Polyethylene glycol 400) และน�้ำ
มีลักษณะเป็นเจลใส สีน�้ำตาลอ่อน ไม่ขุ่น ไม่เหนียว ไม่มีกลิ่น มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนังได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:

ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
0 5391 7014
0 5391 7004
jetsadawat.vis@hotmail.com

สูตรผลิตภัณฑ์ครีมเนื้อพุดดิ้งคืนรูป
ที่มีส่วนผสมน�ำ้ มันจากธรรมชาติและสารสกัดชา
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

อาจารย์เศฐินี จันทร์ภิรมย์
อาจารย์ ดร.นภัตสร กุมาร์
อาจารย์ ดร.ภักวดี ไชยกุล
อาจารย์ ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์
อาจารย์กานต์จนาภา สถิรชวาล
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ชาในสายพันธุ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์จีน สายพันธุ์อัสสัม หรือสายพันธุ์อู่หลง ล้วนมีฤทธิ์ต่างชีวภาพ
ทั้งในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระ หรือฤทธิ์อื่นๆ ซึ่งเมื่อน�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางท�ำให้สามารถ
น�ำไปพัฒนาเป็นเครื่องส�ำอางประเภทต่างๆ ได้ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเครื่องส�ำอาง

สรุปเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ครีมเนื้อพุดดิ้งคืนรูปที่มีส่วนผสมจากน�้ำมันจากธรรมชาติและสารสกัดชา ได้ทดสอบความคงตัว
ทางกาย ทดสอบความระคายเคือง และทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัครแล้ว พบว่าผลการทดสอบ
อยู่ในระดับดี และพร้อมพัฒนาสู่เชิงอุตสากรรม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายเขษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
0 5391 7014
0 5391 7014
0 5391 7004
jetsadawat.vis@mfu.ac.th
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ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส�ำอางจากน�้ำมันเมล็ดชา
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

นางสาวนวรัตน์ ปานสมุทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001668
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสมของน�้ำมันเมล็ดชา
ยื่นค�ำขอวันที่ 1 ก.ย. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส�ำอางมักมีส่วนประกอบจากน�้ำมันสังเคราะห์จากต่างประเทศ
เช่น น�ำ้ มันมะกอก เป็นต้น ซึง่ ต้องมีการน�ำเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ ดังนัน้ การน�ำนำ�้ มันเมล็ดชามาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส�ำอางจึงช่วยทดแทนการน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ลดต้นทุน และช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย

สรุปเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ลา้ งเครือ่ งส�ำอางทีม่ สี ว่ นผสมของนำ�้ มันเมล็ดชา มีความสามารถในการช�ำระล้าง ด้วยคุณสมบัติ
จากน�ำ้มันเมล็ดชาที่มีลักษณะลื่น มัน เมื่อท�ำการทดสอบพบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ตาม
ท้องตลาดทั่วไป แต่มีความปลอดภัยสูงกว่าเพราะมีส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งเป็น
อีกทางเลือกส�ำหรับผู้บริโภค

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
0 5391 7014
0 5391 7014
0 5391 7004
jetsadawat.vis@mfu.ac.th

กรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์มแบคทีริโอซินรักษาสิว
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ส�ำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001352 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์มแบคทีริโอซินรักษาสิว
ยื่นค�ำขอวันที่ 22 ก.ค. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

สิวเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย สาเหตุของการเกิดสิวมักเกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมไขมัน
ของรูขุมขนที่ผิวหนัง ระบบฮอร์โมน และเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะ Propionibacterium (P.) acnes รวมทั้ง
กลุม่ แบคทีเรียชนิดอืน่ ทีอ่ าศัยอยูบ่ นผิวหนัง เช่น Staphylococcus (Staph.) aureus และ Staph. epidermidis
สิวอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถรักษาได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆ แต่อาจจะมีผลข้างเคียงจาก
ยาปฏิชวี นะนัน้ จึงได้มคี วามพยายามน�ำเอาสารสกัด สารแบคทีรโิ อซินจากแบคทีเรีย Brevibacillus (Brev.)
laterosporus SA14 เพื่อใช้ในการต้านแบคทีเรียก่อสิว เพราะมีรายงานว่าสามารถผลิตชีวสารออกฤทธิ์
ปฏิชีวนะที่สามารถท�ำลายกลุ่มยีสต์ Candida (C.) albicans และกลุ่ม viridans Streptococci รวมไปถึง
ท�ำลายเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นน�ำ้ ลายได้ และออกฤทธิไ์ ด้ดใี นการต้านแบคทีเรีย Staphylococcus ทีด่ อื้ ยา methicillin
(Methicillin-resistant Staph. aureus}, MRSA) และสามารถท�ำลายเชือ้ Staph. aureus, Staph. epidermidis
และ P. acnes ได้ค่อนข้างดีเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางทางการค้า Clindalin gel
เมื่อน�ำไปผสมในรูปของเจลแต้มสิวฯ (ยื่นขอจดสิทธิบัตรไปแล้วก่อนหน้านี้) โดยไม่ส่งผลก่อให้เกิดอาการ
แพ้ใดๆ บริเวณผิวหนังใต้ท้องแขนของมนุษย์ เมื่อทดสอบด้วยวิธี open patch test อย่างไรก็ตามยังพบว่า
เจลแต้มสิวฯ มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิวต�่ำกว่าการใช้ชีวสารฯ (แบคทีริโอซิน) เพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึง
สนใจพัฒนาแผ่นฟิล์มรักษาสิวที่มีเฉพาะแบคทีริโอซินจากเชื้อ Brev. laterosporus SA14 เพียงอย่างเดียว
ในการน�ำไปใช้รักษาสิวให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีและพกพาได้สะดวก

สรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาสิวมาจากเจลทาสิวผสมโปรตีนชีวสารกึ่งบริสุทธิ์
(แบคทีริโอซิน) ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อสิว ที่ได้รับเลขค�ำขอการจดสิทธิบัตร 1001000495 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นฟิล์มรักษาสิวที่มีปริมาณแบคทีริโอซินจากเชื้อ Brev. laterosporus
SA14 ในปริมาณสูง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวแสงนภา ตันสกุล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0 7567 2927
0 8844 9032 3
0 7567 2928
tsangnap21@gmail.com
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กลุ่มสื่อการเรียน
(7 ผลงาน)

หุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ส�ำหรับเด็กออทิสติก
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วก�ำเหนิดพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1601001595 เรื่อง หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส�ำหรับสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ยื่นค�ำขอวันที่ 21 มี.ค. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรทั่วโลก พบว่า อัตราความชุกของกลุ่มอาการออทิซึมเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยัง
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ส่งผลให้จ�ำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
บุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญในการบ�ำบัดอาการและส่งเสริมการเรียนรูม้ จี �ำนวนไม่เพียงพอต่อการดูแลผูป้ ว่ ยออทิสติก
ให้ทวั่ ถึงได้ การฝึกอย่างต่อเนือ่ งเป็นสิง่ ส�ำคัญ ผูป้ กครองและผูด้ แู ลจึงเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญ แต่การส่งเสริม
การเรียนรู้ผู้ป่วยออทิสติกที่มีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นเป็นไปอย่างยากล�ำบาก ผู้บ�ำบัดที่ไม่มี
ประสบการณ์อาจหงุดหงิด โมโห อารมณ์เชิงลบของผู้บ�ำบัดอาจไปปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็กได้ แต่หากเรา
ไม่ด�ำเนินการใดๆ เด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะว่างงานในอนาคต
ทีมวิจยั จึงได้พฒ
ั นาหุน่ ยนต์อตั โนมัติ BLISS ช่วยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูส้ �ำหรับเด็ก มีฟงั ก์ชนั่
ที่รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ความรู้และทักษะตามระดับพัฒนาการ พร้อมทั้ง
เรียนรูก้ ารควบคุมตนเองในสังคมและการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ ผ่านการเล่นเกมตามกฎกติกา สามารถใช้สง่ เสริม
พัฒนาการได้หลายครั้งตามความจ�ำเป็น โดยที่หุ่นยนต์ไม่แสดงพฤติกรรมเชิงลบ แต่ใช้หลักการเสริมก�ำลัง
เชิงบวกแทน ท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้กับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่บ้านได้ง่ายขึ้น

สรุปเทคโนโลยี

- หุน่ ยนต์ BLISS เป็นหุน่ ยนต์อตั โนมัตแิ บบเคลือ่ นทีไ่ ด้ส�ำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูส้ �ำหรับเด็ก
มีฟังก์ชั่นที่รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย
- หุ่นยนต์จะไม่แสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์เชิงลบ แต่จะใช้หลักการเสริมก�ำลังเชิงบวก (Reinforcement
Strategy)

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�้ำเลิศ, ศศิธร บูรณตรีเวทย์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์
: 0 2470 9626
โทรสาร
: 0 2872 9083
อีเมล์
: amornrat.wat@kmutt.ac.th
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ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี
โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ปานจิต มุสิก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603002564 เรื่อง ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี
โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม ยื่นค�ำขอวันที่ 17 พ.ย. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ความรู้ฟิสิกส์เป็นพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี แต่การเรียนรู้ฟิสิกส์นักเรียนจะเข้าใจยาก
ถ้าเรียนรูโ้ ดยการจินตนาการเพียงอย่างเดียว จึงจ�ำเป็นต้องสร้างชุดทดลองฟิสกิ ส์ให้นกั เรียนได้ท�ำการทดลอง
ปฏิบัติการจริง แต่ชุดทดลองแบบดั้งเดิมไม่สะดวกในการบันทึกข้อมูล ผลการทดลองไม่สามารถแสดงผล
ในเวลาจริงได้ (Real Time) ผลการทดลองมีคา่ คลาดเคลือ่ นจากทฤษฎีสงู รวมทัง้ ใช้เวลาในการท�ำการทดลองมาก
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงสร้างชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรีโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
โดยไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ

สรุปเทคโนโลยี

ชุดทดลองฟิสิกส์โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.ปานจิต มุสิก
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0 7537 7443
0 9665 2109 7
0 7537 7443
panjit_mus@nstru.ac.th

ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของมวลติดสปริง
โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ปานจิต มุสิก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603002563 เรื่อง ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของมวลติดสปริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ความรูฟ้ สิ กิ ส์เป็นความรูพ้ นื้ ฐานในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี แต่การเรียนรูฟ้ สิ กิ ส์นกั เรียนจะเข้าใจยาก
ถ้าเรียนรู้โดยจินตนาการเพียงอย่างเดียว จึงจ�ำเป็นต้องสร้างชุดทดลองให้นักเรียนได้ทดลองจริงในห้อง
ปฏิบตั กิ าร แต่ชดุ ทดลองการเคลือ่ นทีข่ องมวลติดสปริงแบบดัง้ เดิมไม่สามารถท�ำการวัดและแสดงผลได้แบบ
ในเวลาจริง (Real Time) ผลการทดลองมีค่าความคลาดเคลื่อนสูง และการทดลองต้องใช้เวลามาก ดังนั้นจึง
สร้างชุดทดลองฟิสกิ ส์เรือ่ งการเคลือ่ นทีข่ องมวลติดสปริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม เพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าวได้

สรุปเทคโนโลยี

ชุดทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของมวลติดสปริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม เป็นชุดทดลองที่สามารถบันทึกผล
และแสดงผลได้แบบในเวลาจริง ท�ำให้นักเรียนใจฟิสิกส์ได้ง่ายและรวดเร็ว

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.ปานจิต มุสิก
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0 7537 7443
0 9665 2109 7
0 7537 7443
panjit_mus@nstru.ac.th
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หุ่นทางการแพทย์ ส�ำหรับจ�ำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1601004312 เรื่อง หุ่นทางการแพทย์ ส�ำหรับจ�ำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ยื่นค�ำขอวันที่ 7 ก.ค. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากสาเหตุต่างๆ เช่น ภาวะหัวใจขาดเลือด การจมน�้ำ ภาวะ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุไฟฟ้าช๊อต เป็นต้น สามารถพบได้ทุกแห่งโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า ถ้าผูป้ ว่ ยไม่ได้รบั การช่วยชีวติ ทีถ่ กู ต้องก็จะเสียชีวติ ในเวลาไม่นาน การช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน (basic life
support) จะเป็นวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ฟื้นกลับขึ้นมามีชีวิตเป็นปกติได้ การจัดการเรียนการสอน
เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (basic life support training) จะใช้วิธีการสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
มีการพิสูจน์แล้วว่า การใช้หุ่นส�ำหรับจ�ำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการสอน
จะสามารถเพิ่มความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้และ
ทักษะที่ได้ฝึกฝนกับหุ่นไปปฏิบัติช่วยชีวิตผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นได้จริง
หุ่นส�ำหรับจ�ำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน มีการผลิตจ�ำหน่ายหลายแบบ แต่เป็นการน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศ มีราคาสูง จากการทบทวนสิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นทางการแพทย์ส�ำหรับจ�ำลองการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน ไม่เคยมีการน�ำยางธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุในการประดิษฐ์หุ่น รวมถึงยังไม่เคยมีการออกแบบ
จ�ำลองกลไกการผายปอดและการนวดหัวใจโดยใช้ยางธรรมชาติมาก่อน

สรุปเทคโนโลยี

หุ่นทางการแพทย์ ส�ำหรับจ�ำลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ท�ำจากยางธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้
ส�ำหรับใช้ในการสอน ภาคปฏิบตั เิ รือ่ งการช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน (basic life support หรือ basic cardiopulmonary
resuscitation) ลักษณะของหุ่นที่ประดิษฐ์ นี้ จะสามารถจ�ำลองการฝึกนวดหัวใจและผายปอดได้ วัสดุที่ใช้
ท�ำหุ่น มี 2 แบบคือ ส่วนที่หุ้มภายนอก มีลักษณะเนื้อแน่น มี ความยืดหยุ่น ทนต่อการฉีกขาด เช่น แผ่นยาง
ธรรมชาติ(natural rubber film) หรือท�ำจากยางสังเคราะห์ เช่น ซิลิโคน หรือสาร สังเคราะห์กลุ่มพลาสติก
เช่น โพลียูรีเทน เป็นต้น และส่วนที่อยู่ภายใน ท�ำจากวัสดุที่มีลักษณะเป็นโฟมซึ่งมีรูพรุน เช่น โฟมยาง
ธรรมชาติ (natural rubber foam) หรือ โฟมที่ท�ำจากพลาสติก เช่น โพลียูรีเทนโฟม (polyuretane foam)
หรือ พียูโฟม (PU foam)

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ม.อ.
โทรศัพท์
: 0 7428 9321
อีเมล์
: sitanon.a@psu.ac.th

แปรงลบกระดานดูดฝุ่น
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

กระดานด�ำและชอล์กยังคงเป็นสื่อการเรียนการสอนพื้นฐานที่นิยมใช้ในโรงเรียน โดยเฉพาะในระดับประถม
ศึกษา เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน สามารถเขียนและลบได้ในทันที ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือศักยภาพในด้านอื่นๆ เช่น การวาดภาพบนกระดานโดยใช้ชอล์กหลากสี
นอกจากนี้กระดานด�ำยังดูแลรักษาง่าย มีความทนทาน และต้นทุนไม่แพง อย่างไรก็ตาม การลบกระดาน
แต่ละครั้งจะเกิดฝุ่นจากชอล์กฟุ้งกระจายในอากาศและตกลงมาท�ำให้พื้นสกปรก บางส่วนสะสมอยู่ท่ี
แปรงลบกระดานท�ำให้ประสิทธิภาพของการลบกระดานครั้งต่อไปลดลงและเกิดคราบขาวบนกระดาน
ส่วนวิธีการท�ำความสะอาดแปรงลบกระดานนั้น ผู้ใช้มักน�ำไปตบ ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายจ�ำนวนมาก
ท�ำให้ผู้ใช้งานต้องสูดดมฝุ่นชอล์กเป็นประจ�ำ อันก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทางเดินหายใจ

สรุปเทคโนโลยี

แปรงลบกระดานทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ มานีช้ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพในการลบชอล์กบนกระดานด�ำ มีขนาดหัวแปรงใหญ่
และระบบช่วยดูดผงชอล์กไปพร้อมกับการลบกระดาน ท�ำให้กระดานสะอาด ลดฝุ่นฟุ้งกระจายในอากาศ
ภายในหัวแปรงแปรงลบกระดานมีบริเวณกักเก็บผงชอล์ค สามารถถอดไปเคาะทิ้งและท�ำความสะอาดได้
เมื่อขนบริเวณหัวแปรงเก่าหรือช�ำรุดก็สามารถถอดเปลี่ยนได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล (เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ)
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
: 0 2218 4195 ต่อ 105
อีเมล์
: sirirat.pe@chula.ac.th
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ชุดอุปกรณ์โฮโลแกรม
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12380 เรื่อง ชุดอุปกรณ์โฮโลแกรม

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบนั เทคโนโลยีการฉายภาพผ่านต้นก�ำเนิดแสงมากกว่า 2 ต�ำแหน่ง ให้ปรากฏสะท้อนบนฉากรับหรือเรียกว่า
โฮโลแกรม (Hologram) ได้เข้ามามีบทบาทและมีการน�ำหลักการมาประยุกต์ใช้ เพื่อน�ำเสนอภาพหรือวัตถุ
จากภาพ 2 มิติ ให้ปรากฏเป็นภาพ 3 มิติ ที่ท�ำให้ภาพมีความน่าสนใจ และเห็นรายละเอียดของภาพมากขึ้น
ในการจัดการเรียนการสอนสามารถน�ำหลักการดังกล่าวนี้มาน�ำเสนอภาพเพื่อใช้เป็นสื่อสารเรียนการสอน
เกี่ยวกับชุดอุปกรณ์โฮโลแกรม เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษารายละเอียดของวัตถที่ต้องการศึกษาได้อย่างเห็น
ภาพมากขึ้น

สรุปเทคโนโลยี

ชุดอุปกรณ์โฮโลแกรมตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย ฐานอุปกรณ์โฮโลแกรมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่เจาะ
เป็นช่องทั้ง 4 ด้านเพื่อเป็นช่องสังเกตภาพ ส่วนฐานของกล่องสี่เหลี่ยมเจาะส�ำหรับติดตั้งโทรศัพท์มือถือ
ฝาอุปกรณ์โฮโลแกรมเจาะช่องส�ำหรับติดตั้งพลาสติกใสที่มีลักษณะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
อีเมล์
:

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0 2218 4195 ต่อ 105
cuipi@chula.ac.th

ชุดทดลองระยะเลนส์
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม และคณะ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12415 เรื่อง ชุดทดลองระยะเลนส์

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การเรียนการสอนเรือ่ งระยะของเลนส์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ครูสว่ นใหญ่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของการบรรยายถึงหลักการการเกิดภาพของเลนส์และอาจมีภาพประกอบเพียงเท่านั้น โดยไม่ได้เปิดโอกาส
ให้ผเู้ รียนได้ทดลอง สังเกตหลักการท�ำงานของเลนส์ประเภทต่างๆ จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง การประดิษฐ์
ชุดทดลองระยะเลนส์ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้ทดลองศึกษาอย่างลึกซึ้ง เนื่องจาก
ในการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์นนั้ การได้ลงมือปฏิบตั ทิ ดลองมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญต่อผูเ้ รียนรูเ้ ป็นอย่างมาก
เพราะจะท�ำให้ผเู้ รียนได้เรียนรูผ้ า่ นการสังเกตและทดลอง ตามทฤษฎีการเรียนรูด้ ว้ ยการปฏิบตั ิ (Learning by
doing) ของ John Dewey

สรุปเทคโนโลยี

สือ่ การเรียนการสอน เรือ่ ง ชุดทดลองระยะเลนส์ ประกอบไปด้วย ชุดทดลองเลนส์ เลนส์ และแบบของกล่อง
ทดลอง ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์กล่องกระดาษจากแบบหนังสือชุดทดลองเพื่อน�ำเลนส์แต่ละประเภทที่มีอยู่
ในชุดทดลองมาวัดระยะของเลนส์จากภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
อีเมล์
:

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0 2218 4195 7 ต่อ 105
cuipi@chula.ac.th
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กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม
(42 ผลงาน)

การผลิตโยเกิร์ตผงโดยเทคนิคอบแห้งแช่เยือกแข็ง
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

โยเกิร์ตในเชิงการค้า นิยมผลิตใน 2 รูปแบบคือชนิดพร้อมดื่ม (drinking yoghurt) และชนิดข้น (paste
yoghurt) ในประเทศไทยยังไม่มกี ารผลิตโยเกิรต์ ผง ในขณะทีต่ า่ งประเทศมีบริษทั ผลิตโยเกิรต์ ผง เช่น สหรัฐอเมริกา
และแคนาดา เทคโนโลยีนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรม ผลิตโยเกิร์ตผง เป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภค

สรุปเทคโนโลยี

โยเกิร์ตผง ได้จากเทคนิคการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ซึ่งเป็นการท�ำแห้งที่อุณหภูมิต�่ำ ผลิตภัณฑ์ที่คืนรูป
จึงยังมีจุลินทรีย์ที่แอคทีฟ มีแลกติก แบคทีเรียปริมาณใกล้เคียงกับโยเกิร์ตก่อนแปรรูป

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
นางวรรณดี มหรรณพกุล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
0 2201 7420 ต่อ 7418
0 8920 3895 0
0 2201 7416
wannadee@dss.go.th
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ผลไม้ในน�้ำเชื่อมบรรจุถุงรีทอร์ต
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ประเทศไทยมีผลไม้หลากหลาย และมีผลไม้หลายชนิดสามารถน�ำมาแปรรูปท�ำเป็นผลไม้ในน�้ำเชื่อมได้
แต่การผลิตผลไม้บรรจุกระป๋องเพือ่ ส่งออก บางครัง้ ประสบปัญหาการปนเปือ้ นดีบกุ ตะกัว่ ทางเลือกใหม่คอื
การใช้เทคโนโลยีบรรจุผลไม้ในถุงรีทอร์ตจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้

สรุปเทคโนโลยี

ผลไม้ในน�้ำเชื่อมบรรจุถุงรีทอร์ต ผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ และมีคุณภาพดีกว่าผลไม้
กระป๋อง ด้วยสามารถใช้ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อลดลง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
นางวรรณดี มหรรณพกุล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
0 2201 7420 ต่อ 7418
0 8920 3895 0
0 2201 7416
wannadee@dss.go.th

เครื่องดื่มชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

วว. โดยสถานีวิจัยล�ำตะคองได้ท�ำการวิจัยการปลูกผักหวานป่าเป็นการค้า และได้วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผักหวานป่านอกเหนือจากการรับประทานสด โดยน�ำใบกลางแก่กลางอ่อนมาแปรรูปเป็นชาผักหวานป่า
ชนิดชงและชนิดผงพร้อมชงแล้วนั้น ขณะนี้ วว. ประสบผลส�ำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป
ชาผักหวานป่าให้เป็น “ผลิตภัณฑ์ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม” ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตที่รีบเร่งในปัจจุบันที่ต้องการ
ความสะดวกสบายและบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สรุปเทคโนโลยี

“ชาผักหวานป่าพร้อมดืม่ ” เป็นเครือ่ งดืม่ ทีม่ ลี กั ษณะกลิน่ หอมเฉพาะตัวและมีสสี นั ทีแ่ ตกต่างจากชาโดยทัว่ ไป
คือมีสีทองใส มีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไม่แพ้ชาใบหม่อนหรือชาจากพืชชนิดอื่นๆ
เนื่องจากชาผักหวานป่ามีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าชาใบหม่อนและชาดอกค�ำฝอย
นอกจากนี้ชาผักหวานป่า 100 กรัม (ต่อน�้ำหนักแห้ง) ประกอบด้วยวิตามินชนิดต่างๆ ได้แก่ วิตามินเอ
9,616.99 ไมโครกรัม ช่วยลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคข้อเสือ่ ม วิตามินบี 1 0.18 มิลลิกรัม ช่วยฟืน้ ฟูรา่ งกาย
จากความเหนื่อยล้าท�ำให้รู้สึกสดชื่น วิตามินบี 2 0.26 มิลลิกรัม มีความส�ำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง
ช่วยในการป้องกันเชื้อโรคและลดรอยเหี่ยวย่น วิตามินบี 3 10.64 มิลลิกรัม ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล
ในเลือด วิตามินซี 37.49 มิลลิกรัม เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างคอลลาเจน ช่วยรักษาผิวพรรณให้สดใส
และวิตามิน อี 71.92 มิลลิกรัม ช่วยก�ำจัดอนุมลู อิสระในไขมัน ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ โคเอนไซม์
คิวเทน 1.49 มิลลิกรัม เพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์ เพื่อใช้เป็นพลังงานในร่างกาย และช่วยลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรค เนื่องจากการเสื่อมสภาพของเซลล์ร่างกาย เช่น โรคหัวใจ โรคข้อเสื่อมและยังมีสารคอลลาเจน
4.94 กรัม เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติท�ำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่น จึงช่วยยับยั้งการหย่อนยานของ
ผิวหนังและลดริ้วรอยแห่งวัยได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
Call Center
โทรศัพท์
อีเมล์

: กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: 0 2577 9300
: jiraw_wat@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

“ผลิตภัณฑ์แปรรูปเงาะครบวงจร” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฝ่ายเทคโนโลยี การเกษตร เพื่อ
ช่วยแก้ปญ
ั หาราคาตกตำ�่ ของเงาะ เพิม่ มูลค่าวัตถุดบิ และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเงาะเพือ่ สุขภาพ
ทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่ มีความหลากหลายมากขึน้ ทัง้ ยังเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการทางการตลาดของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

สรุปเทคโนโลยี

“ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส” เมล็ดเงาะสดปริมาณ 100 กรัม มีทริฟโทแฟน (Tryptophan) ซึ่งเป็น
กรดอะมิโนทีช่ ว่ ยให้นอนหลับ 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 และ
วิตามินซี 70 เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรสผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ ปราศจากสารพิษ มีความปลอดภัยในการบริโภค มีเนื้อสัมผัสและรสชาติแปลกใหม่ เป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภค

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
Call Center
โทรศัพท์
อีเมล์

: กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: 0 2577 9300
: jiraw_wat@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ
ส�ำหรับผู้ออกก�ำลังกาย power plus
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นายสัตวแพทย์ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การวิจยั และพัฒนา การศึกษาสารส�ำคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทเี่ หมาะสมเพือ่ ใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ความอ่อนล้าจากการออกก�ำลังกาย เนือ่ งจากปัจจุบนั กระแสการรักษาสุขภาพและการออกก�ำลังกายก�ำลัง
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญของคนไทย และผลไม้ไทย เช่น ตะขบ ก็เป็นผลไม้ที่ทุกคนมองข้ามความส�ำคัญ
ซึ่งตะขบหากมองในมุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะมีความส�ำคัญโดยเฉพาะสารส�ำคัญที่อยู่ในตะขบ

สรุปเทคโนโลยี

เป็นเทคโนโลยีทพี่ ร้อมให้ผปู้ ระกอบการทีส่ นใจ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
น�ำไปผลิตและจัดจ�ำหน่ายสูเ่ ชิงพาณิชย์ โดยทัง้ มีผลการยืนยันการทดสอบประสิทธิภาพ และผ่านการศึกษา
ความปลอดภัยในสัตว์ทดลองแล้ว

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
โทรศัพท์
: 0 2577 9438
อีเมล์
: pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการไมเกรน
จากสารสกัดเก๊กฮวย 4grain
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.กฤติยา ทิสยากร
ศูนย์เชียวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรที่ไม่เป็นพิษ และมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดศีรษะจากไมเกรน
โดยการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบผงชงละลายนำ�้ ซึง่ น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับผู้
ที่ทรมานจากอาการไมเกรน

สรุปเทคโนโลยี

เทคโนโลยีมีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาธุรกิจด้านอาหารเสริมหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
โทรศัพท์
: 0 2577 9438
อีเมล์
: pannipa@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์เจลบีดสารสกัดเมล็ดมะขาม
“IONTAM Encapsule” เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.ธัญชนก เมืองมั่น
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชัน (Encapsulation) สารสกัดเมล็ดมะขามในโซเดียมอัลจิเนตเจลบีด: ไอออน-แทม
(IONTAM Encapsule) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพของสารส�ำคัญ (ingredient)
จากสารสกัดเมล็ดมะขาม ซึง่ เป็นของเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมอาหาร ให้มคี วามคงตัวและสามารถควบคุม
การปลดปล่อยสารส�ำคัญได้ จากการวิจัยของผู้วิจัยพบว่า สารสกัดเมล็ดมะขามมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน
เซลล์และสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง ดังนั้น วว. จึงเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่
ส�ำหรับกักเก็บสารส�ำคัญ (encapsulation) ของสารสกัดเมล็ดมะขามให้มีประสิทธิภาพและความคงตัว
เพิ่มมากขึ้น โดยการเตรียมในรูปแบบเจลบีด

สรุปเทคโนโลยี

สารสกัดเมล็ดมะขามในโซเดียมอัลจิเนตเจลบีด: ไอออน-แทม (IONTAM Encapsule) เป็นเทคโนโลยีหนึง่ ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพของสารส�ำคัญ (ingredient) จากสารสกัดเมล็ดมะขาม วว. จึงพัฒนา
เทคโนโลยีรปู แบบใหม่ส�ำหรับกักเก็บสารส�ำคัญ (encapsulation) ของสารสกัดเมล็ดมะขามให้มปี ระสิทธิภาพ
และความคงตัวเพิม่ มากขึน้ โดยการเตรียมในรูปแบบเจลบีด ส�ำหรับกลไกการกักเก็บของเทคโนโลยีนอี้ าศัย
หลักการเรียงตัวและความแตกต่างระหว่างประจุของโซเดียมอัลจินเต ซึ่งมีประจุลบกับเกลือที่มีประจุบวก
โดยเรียกเทคนิคการเตรียมนีว้ า่ “ไอโอโนโทรปิกเจลเลชัน (ionotropic gelation)” อีกทัง้ ยังพบว่า เทคโนโลยีนี้
สามารถกักเก็บสารสาคัญกลุม่ ฟินอลิก (Phenolic compounds) ได้มากกว่าร้อยละ 80 ตลอดจนสามารถ
ควบคุมการปลดปล่อยได้มากกว่า 1 ชั่วโมง โดยเทคโนโลยีการเตรียมนี้ยังผ่านการทดสอบความปลอดภัย
ระดับเซลล์และสัตว์ทดลอง จากการทดสอบพบว่า ไม่เกิดความเป็นพิษในเซลล์ (cytotoxicity test) และ
ไม่เกิดความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกิน (Oral acute toxicity test) อีกทั้งเทคโนโลยีนี้ได้ผ่านการยื่น
จดสิทธิบัตรในปี พ.ศ. 2558 ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
“Molecule” ในปี พ.ศ. 2559

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
: 0 2577 9438
อีเมล์
: pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล “รัสซูล่า (RUSSULA)”
จากเห็ดพื้นเมือง อีสาน เสริมการท�ำงานระบบภูมิคุ้มกัน
และลดภาวะเสี่ยงมะเร็ง

เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ในโลกปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นโรคติดอันดับโรคร้าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) จึงได้พัฒนาและวิจัยเห็ดพื้นเมืองอีสาน พบสารสกัดเห็ดน�้ำแป้ง (Russula alboareolata) ซึ่งเป็นเห็ด
พื้นเมืองอีสาน มีสารส�ำคัญ คือ 4,5-dicaffeoylquinic acid มีสรรพคุณในการต้านมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ
และเสริมการท�ำงานระบบภูมิคุ้มกัน

สรุปเทคโนโลยี

เป็นเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ SME ที่มุ่งเน้นทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชั่น

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : บริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
: 0 2577 9438
อีเมล์
: pannipa@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคนจากเห็ด
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.ตันติมา ก�ำลัง
ศูนย์เชี่ยวชาญเกษตรสร้างสรรค์/สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

วว. ร่วมกับ คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิจัยและพัฒนาศึกษาคุณประโยชน์
จากเห็ด สายพันธุ์ เห็ดนางรม เห็ดหอม และ นางฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้คุณประโยชน์จาก
เห็ดได้สูงสุด

สรุปเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคนจากเห็ด เป็นเทคโนโลยีทเี่ ริม่ จากการควบคุมคุณภาพ
จากวัตถุดิบต้นน�้ำจนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส�ำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์ประกอบธุรกิจ
ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ส�ำนักจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม/กองบริการธุรกิจนวัตกรรม/
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
0 2577 9000 ต่อ 9438
0 2577 9436
pannipa@tistr.or.th
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เครื่องดื่มเพปไทด์สกัดจากเห็ดลมที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง
ต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา/ผศ.ดร.ศรัณยู ค�ำเมือง/นางสาวทิพย์วาที กกรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603001089 เรื่อง เครื่องดื่มเพปไทด์สกัดจากเห็ดลมที่มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง
ต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบนั คนทัว่ โลกประสบปัญหาความตึงเครียดทีเ่ กิดจากทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้มกี ารเกิดภาวะ
ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งน�ำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญและเป็นสาเหตุการตายทุกปีของประชากรทั่วโลก
ผู้ป่วยที่เป็นภาวะความดันโลหิตสูงมีค่าความดันมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ร่างกายมนุษย์มีระบบ
เรนินแองจิโอเทนซิน (renin-angiotensin system, RAS) ซึ่งเป็นระบบที่มีบทบาทส�ำคัญในการควบคุม
ความดันโลหิต ระบบนี้มีเพปไทด์ฮอร์โมนที่เรียกว่า แองจิโอเทนซิโนเจน (angiotensinogen) เป็นฮอร์โมนที่
สังเคราะห์ขนึ้ ในตับ นอกจากนีร้ ะบบนีย้ งั มีเอนไซม์ทสี่ �ำคัญอีกหนึง่ ชนิดคือ แองจิโอเทนซิน-1 คอนเวอร์ทงิ เอนไซม์
(angiotensin-I converting enzyme, ACE-I) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทส�ำคัญในการเกิดภาวะความดัน
โลหิตสูง นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยทีม่ ภี าวะความดันโลหิตสูง ยังมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดแดง
แข็ง โรคสมองขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย และโรคไตวาย เป็นต้น
ดังนัน้ จึงควรให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึน้ ซึง่ ทางเลือกหนึง่ ของการดูแลสุขภาพ เช่น การดืม่
เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมของเห็ดลม เนือ่ งจากเครือ่ งดืม่ นีม้ สี ว่ นประกอบของผลิตผลจากธรรมชาติและมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพทีม่ เี ห็ดลมเป็นส่วนประกอบหลักนี้ ผลการวิจยั ค้นพบว่ามีเพปไทด์ทอี่ อกฤทธิ์
ยับยั้งการท�ำงานของ ACE-I ซึ่งจะมีผลควบคุมความดันโลหิตสูงให้ลดลงได้ นอกจากนี้สารธรรมชาติอื่นๆ
จากเห็ดชนิดนี้ เช่น สารพอลิฟีนอล (polyphenols) และเบต้า-กลูแคน (beta-glucan) ยังมีสรรพคุณทางยา
ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง และฤทธิ์ต้านการอักเสบ เป็นต้น

สรุปเทคโนโลยี

ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเห็ดลมเป็นส่วนประกอบหลักมีเพปไทด์ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการท�ำงานของ
ACE-I ซึ่งจะมีผลลดความดันโลหิตสูงได้ นอกจากนี้สารอื่นๆ จากเห็ดชนิดนี้ อาทิเช่น สารพอลิฟีนอล
(polyphenols) และ เบต้า-กลูแคน (beta-glucan) ยังมีสรรพคุณทางยาอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่ ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง และฤทธิ์ต้านการอักเสบ เป็นต้น

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
สนใจสอบถามข้อมูล
นภัสนันน์ กล้าวิกย์การ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

งานการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
0 2278 8219
0 9914 6626 5
0 2298 0454
napatsanan@trf.or.th

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส�ำหรับทารกจากข้าวไรซ์เบอรี่
ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000856 เรื่อง สูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส�ำหรับทารกจากข้าวที่มีสี
และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยื่นค�ำขอวันที่ 19 พ.ค. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส�ำหรับทารก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทส�ำคัญในสังคมยุคปัจจุบัน โครงการวิจัยนี้
จึงมุ่งเน้นในการศึกษากรรมวิธีในการผลิตอาหารเสริมส�ำหรับทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยใช้วัตถุดิบทาง
การเกษตรของไทย น�ำมาผ่านกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและ
สุขภาพสูง สะดวกในการรับประทาน และมีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์

สรุปเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส�ำหรับทารกทีม่ อี ายุ 6 เดือนขึน้ ไป มีลกั ษณะผงพร้อมชง โดยใช้วตั ถุดบิ ทางการเกษตร
ของไทย มี จ�ำนวน 2 สูตร ได้แก่ สูตรผักและผลไม้ และสูตรผักและตับ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวปาริชาต เข็มทอง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
0 2579 7435 ต่อ 3305
0 8506 6019 1
02579 9803
parichart@arda.or.th
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การพัฒนาน�ำ้ นมข้าวเพื่อเอนแคปซูเลต
เป็นผลิตภัณฑ์นำ�้ นมข้าวผง
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณภรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703001005 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น�้ำนมข้าวผงที่มีคุณสมบัติ
ต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ยื่นค�ำขอวันที่ 8 มิ.ย. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

นำ�้ นมข้าว เป็นอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อร่างกาย โดยมีโพลีแซคคาไรด์ทไี่ ม่ใช่สตาร์ช ตลอดจนได้เปปไทด์นาดเล็ก
(>10 kDa) ที่ถูกย่อยได้ง่ายจ�ำนวนมาก สามารถใช้เป็นสารกระตุ้นสมองมีสมบัติเป็นสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ ได้แก่ สมบัตติ า้ นอนุมลู อิสระ สมบัตคิ วบคุมความดันเลือด และการยับยัง้ เซลล์สมอง นอกจากนี้
ยังมีโพลีแซคคาไรด์ ที่มีมวลโมเลกุลต�่ำโดยเฉพาะแอราบิโนสแลนในข่าวอ่อน มีประสิทธิภาพในการเพิ่ม
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพิ่มมวลอุจจาระ และลดระดับคลอเรสเตอรอลและน�้ำตาลในเลือดได้

สรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น�้ำนมข้าวผงที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวปาริชาต เข็มทอง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
0 2579 7435 ต่อ 3305
0 8506 6019 1
0 2579 980 3
parichart@arda.or.th

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเสริมสุขภาพจากงาม้อน
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ศ.ดร.ไมตรี สุทธจิตต์
มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเสริมสุขภาพในกลุ่มของน�้ำมันมีอยู่มากมาย ส�ำหรับงาม้อนเพื่อสุขภาพที่ผลิต
ในประเทศไทย พบว่ า ยั ง มี ก ารผลิ ต ที่ ไ ม่ ม ากนั ก และที่ ส�ำคั ญ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาทางคลิ นิ ก ของงาม้ อ น
ในกลุ่มอาสาสมัครคนปกติ ผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ผู้ป่วยยังศึกษาน้อยมาก ซึ่งเมล็ดงาม้อนมีกดไขมันจ�ำเป็น
โอเมก้า-3 ชนิด Linolenic acid (ALA) ในปริมาณสูง ที่ส่งผลต่อการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบและ
มีผลต่อหนูที่ถูกเหี่ยวน�ำท�ำให้เกิดภาวะความจ�ำบกพร่องซึ่งมีความส�ำคัญต่อโครงสร้างหลักของเซลล์สมอง
การท�ำงานของสมองและระบบประสาท

สรุปเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเสริมสุขภาพจากงาม้อนชนิดแคปซูลแบบนิ่ม (Soft capsule) ที่อุดมไปด้วย
กรดไขมันจ�ำเป็นชนิดโอเมก้า-3

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวปาริชาต เข็มทอง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
0 2579 7435 ต่อ 3305
0 8506 6019 1
0 2579 9803
parichart@arda.or.th
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การพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปงาขี้ม่อน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

รศ.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล และคณะวิจัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703000629 เรื่อง สูตรผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองเสริมงาขี้ม่อน
และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

งาเป็นราชินแี ห่งพืชนำ�้ มัน งาขีม้ อ่ นเป็นพืชสมุนไพรตระกูลเดียวกับกระเพรา ทีถ่ กู น�ำเมล็ดมาเสริมในผลิตภัณฑ์
อาหาร เช่น ใช้คลุกข้าวเหนียวรับประทาน หรือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น คุกกี้ ขนมปังแท่งอบกรอบ ใบงาขีม้ อ่ น
ใช้เป็นสมุนไพรรักษาอาการแพ้ คนไทยในเขตภาคเหนือตอนบน เช่น แม่ฮอ่ งสอน เชียงใหม่ น่าน ฯ น�ำเมล็ดงา
ขี้ม่อนมาใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค ปรุงรสอาหารและท�ำขนม งาขี้ม่อนมีสารฟีนอลิกหลายชนิดเป็นองค์
ประกอบทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นออกซิเดชันและท�ำลายอนุมลู อิสระเมล็ดงาขีม้ อ่ นมีสารลิปดิ เช่น ไขทีม่ แี อลกอฮอล์สายยาว
กรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมกา-3 และโอเมกา-6 ฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินบี เป็นต้น จึงแสดงฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชัน ฤทธิต์ า้ นการเกิดโรคมะเร็ง ฤทธิต์ า้ นอาการแพ้ ฤทธิช์ ว่ ยป้องกันและชะลอการเกิดโรคหลอดเลือด
และหัวใจ ส่งเสริมการท�ำงานของสมองและเซลล์ประสาท ป้องกันการเกิดโรคต้อกระจก การน�ำงาขี้ม่อน
ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นมาเสริมในน�้ำนมถั่วเหลืองจึงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายส�ำหรับกลุ่ม
ผู้บริโภคที่นิยมรับประทานน�้ำนมถั่วเหลืองเสริมงา และผู้บริโภคที่มีความใส่ใจกับสุขภาพทั่วไป

สรุปเทคโนโลยี

1. ได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบและนมถั่วเหลืองเสริมจากงาขี้ม่อน
2. ได้ทราบคุณค่าทางอาหาร ฤทธิ์ทางชีวภาพและเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑ์งาขี้ม่อนในหลอดทดลองและ
สัตว์ทดลอง
3. ได้ทราบปริมาณที่เหมาะสมการใช้งาขี้ม่อนเสริมในผลิตภัณฑ์น�้ำนมถั่วเหลืองพาสเจอไรซ์
4. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดจนการยอมรับจากผู้บริโภค
5. ผลทางคลินิกและประเมินผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองเสริมงาขี้ม่อน ในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย

ความร่วมมือ ที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณเมย์ ทีวะกุล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
0 2579 7435 ต่อ 3307
0 9494 5544 6
may@arda.or.th

ผลิตภัณฑ์ล�ำไยทอดกรอบอบแห้ง
ด้วยเทคนิคการทอดสุญญากาศ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703001004 เรื่อง กรรมวิธีการแปรรูปล�ำไยกรอบ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ยื่นค�ำขอวันที่ 8 มิ.ย. 2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การผลิตล�ำไยในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นท�ำให้ผลผลิตเกิดปัญหาล้นตลาด ไม่มีช่องทางการจ�ำหน่าย
ผลสดและราคาตกตำ�่ ในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าวนัน้ ได้แก่ การแปรรูป เนือ้ ล�ำไยเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป เช่น
เนื้อล�ำไยสีทองอบแห้ง เนื้อล�ำไยอบกรอบ ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานแต่มีต้นทุน การผลิตสูง มีการใช้
แรงงานและใช้เวลานานในการผลิต ดังนั้น การแปรรูปเนื้อล�ำไยทอดกรอบอบแห้งด้วยเทคนิคการทอด
สุญญากาศนั้น จึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว

สรุปเทคโนโลยี

1. ผลิตภัณฑ์เนื้อล�ำไยกรอบ (Longan Snack) เป็นอาหารขบเคี้ยวที่แปรรูปจากเนื้อล�ำไยด้วยเทคนิคการ
ทอดสุญญากาศ
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่น รส ที่ดี และที่ไม่ใช้สารกันบูด
3. มีกรรมวิธีการผลิตง่าย และใช้เครื่องมือไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับ Microwave vacuum หรือ Freeze Dryer
4. มีต้นทุนการผลิตถูกกว่าการแปรรูปทั่วไป

ความร่วมมือ ที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวปาริชาต เข็มทอง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
0 2579 7435 ต่อ 3305
0 8506 60191
0 2579 9803
parichart@arda.or.th
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กระบวนการผลิตน�ำ้ นมแพะพาสเจอร์ไรซ์
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นางศศิธร นาคทอง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ประเภทของการให้ความร้อนกับน�้ำนมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. พาสเจอร์ไรซ์เซชั่น เป็นการให้ความร้อนแก่น�้ำนมที่ความร้อนไม่สูงมาก
แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
1.1 Low temp long time pasteurization เป็นการพาสเจอร์ไรซ์น�้ำนมที่ใช้กันมาเป็นเวลายาวนาน
อุณหภูมิท่ีใช้อยู่ระหว่าง 62.8-65.6 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 30 นาที หลังจากนั้นท�ำให้
เย็นลงที่อุณหภูมิ 10องศาเซลเซียส
1.2 High temperature short time pasteurization เป็นวิธีการพาสเจอร์ไรซ์แบบต่อเนื่อง โดยให้
ความร้อนอยู่ที่ 72-75 องศาเซลเซียส นาน 15 ถึง 20 วินาที จากนั้นท�ำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว
2. สเตอริไรซ์เซชั่น และ
3. ยูเอชที
นมแพะมีขนาดโมเลกุลไขมัน โปรตีนเล็กกว่านำ�้ นมโคท�ำให้กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ทกี่ ล่าวมาข้างต้นไม่สามารถ
ใช้กับนมแพะได้ โดยความร้อนที่ให้กับน�้ำนมด้วยการพาสเจอร์ไรซ์ถ้าอุณหภูมิสูงไปจะท�ำให้คุณค่าของ
สารอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์ในนำ�้ นมแพะเสียไป แต่หากใช้อณ
ุ หภูมติ ำ�่ เกินไปเชือ้ โรคทีอ่ ยูใ่ นนำ�้ นมไม่โดนท�ำลาย
ท�ำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้บริโภค

สรุปเทคโนโลยี

น�้ำนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ที่อุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสม และมีเทคนิคเฉพาะในวิธีการพาสเจอร์ไรซ์

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ก�ำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
0 3435 1892
0 8401 0603
agrsas@ku.ac.th

แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ หืนช้าและไขมันต�่ำ
ด้วยการทอดแบบสุญญากาศ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ความรู้ เรื่อง การผลิตแคบหมูไร้มันทอดในเครื่องทอดสุญญากาศ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

แคบหมูไร้มันเป็นอาหารที่คนไทยจ�ำนวนมากนิยมรับประทาน มีโปรตีนสูง ปกติการผลิตแคบหมูไร้มันใช้
การทอดแบบน�้ำมันท่วมที่อุณหภูมิสูง 180-200 องศาเซลเซียส ที่ความดันบรรยากาศปกติ ซึ่งท�ำให้น�้ำมัน
ออกซิเดชัน่ ง่าย แคบหมูจะมีกลิน่ หืนเร็วภายใน 2-3 วัน และมีโอกาสเกิดสารก่อมะเร็งพวกอนุมลู อิสระมาก
สามารถพัฒนาแคบหมูไร้มนั ให้มคี ณ
ุ ภาพทีเ่ ป็นมิตรกับสุขภาพมากขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีการทอดแบบสุญญากาศ
ซึ่งท�ำการทอดที่อุณหภูมิต�่ำกว่าการทอดน�้ำมันท่วม โดยทฤษฏีจะช่วยถนอมวิตามินและสารอาหาร และ
ระหว่างการทอดมีออกซิเจนสัมผัสแคบหมูและน�้ำมันน้อยมากดังนั้นจึงเกิดออกซิเดชั่นของไขมันและสาร
ก่อมะเร็งน้อยกว่า แคบหมูหนื ช้า สามารถเก็บได้ประมาณ 10-14 วัน จึงจะเริม่ มีกลิน่ หืน (เก็บในถุงพลาสติกใส
ถุงร้อนธรรมดา หากเก็บในถุงกันแสงและความชื้นได้ จะเก็บได้นานกว่านี้) และในเครื่องทอดมีการเหวี่ยง
น�้ำมันจึงท�ำให้แคบหมูมีไขมันน้อยกว่าแคบหมูทอดที่ความดันปกติ

สรุปเทคโนโลยี

แคบหมูไร้มนั ทอดสุญญากาศดีตอ่ สุขภาพมากกว่าการน�ำไปทอดทีค่ วามดันปกติ โดยใช้เทคโนโลยีการทอด
แบบสุญญากาศ ท�ำให้ทอดแคบหมูให้พองได้ทอี่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่ กว่า 180-200 องศาเซลเซียส เมือ่ ทอดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ต�่ำลงจะท�ำลายวิตามินและสารอาหารน้อยลง และในหม้อทอดเป็นสุญญากาศจึงมีออกซิเจนสัมผัสแคบหมู
และน�้ำมันน้อยมาก ดังนั้นจึงเกิดออกซิเดชั่นของไขมันและสารก่อมะเร็งน้อยกว่า ท�ำให้ใช้น�้ำมันทอดซ�้ำได้
จ�ำนวนหลายครั้งด้วย ช่วยประหยัดน�้ำมันทอด ลดต้นทุน และลดของเสียที่ต้องก�ำจัดจากโรงงาน เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม และในเครือ่ งทอดมีการเหวีย่ งนำ�้ มันจึงท�ำให้แคบหมูมไี ขมันน้อยกว่าแคบหมูทอดทีค่ วามดันปกติ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ณัฐพร สาครวาสี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0 5394 2088
0 8622 4546 6
nuttaporn@step.cmu.ac.th
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Beesanc
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.อรวรรณ ดวงภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ความรู้ เรื่อง โมเดลการเลี้ยงผึ้งพื้นเมืองไทยที่สามารถออกแบบคุณลักษณะน�้ำผึ้งที่ต้องการได้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

การสร้างโมเดล Beesanc อยู่ภายใต้แนวคิดบริษัทเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม (Social Enterprise)
มาสนับสนุนและเป็นกลไกหลักในการกระบวนการผลิต พัฒนา และจ�ำหน่าย “น�้ำผึ้งธรรมชาติที่มีคุณภาพ
ออกแบบเองได้โดยผู้บริโภค” ถือเป็นนวัตกรรมทางเลือกใหม่ของการผลิตน�้ำผึ้งมูลค่าสูง เสริมสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนทีผ่ า่ นมากว่า 40 ครัวเรือน และยังเป็นการปลูกฝังให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี
ในการท�ำการเกษตร หันมาใส่ใจธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

สรุปเทคโนโลยี

Beesanc คือ โมเดลการเลี้ยงผึ้งพื้นเมืองไทย โดยเกิดจากการน�ำองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบคุณลักษณะน�้ำผึ้งที่ต้องการได้ เช่น รส กลิ่น สี ปริมาณน�้ำตาล ชนิดน�้ำหวานจากดอกไม้
ที่ผึ้งต้องการและคุณสมบัติทางยาบางชนิด

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรัตน์ วัฒนล�้ำเลิศ, ศศิธร บูรณตรีเวทย์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์
: 0 2470 9626
โทรสาร
: 0 2872 9083
อีเมล์
: amornrat.wat@kmutt.ac.th

ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ผักเชียงดาน�ำ้ ผึ้งน�้ำตาลน้อย
(Low sugar Gymnema jelly gummy)
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถกา, ดร.สุภาวดี แช่ม, นางปาริชาติ ณ น่าน และ นางสาวศิริพร ทองภู
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผักเชียงดา (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.) เป็นผักพื้นบ้านภาคเหนือที่มีสรรพคุณด้านการรักษา
โรคเบาหวาน การต้านอนุมูลอิสระ และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด แต่ในประเทศไทย
การน�ำเอาผักเชียงดามาบริโภค หรือใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ยงั มีคอ่ นข้างน้อย
และอยูใ่ นวงแคบ ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปเป็นชาผักเชียงดาชงดืม่ หรือบรรจุแคปซูล เนือ่ งจากกระบวนการ
แปรรูปมีต้นทุนสูง อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ไม่สะดวกในการบริโภค ดังนั้นการพัฒนาผักเชียงดาเป็น
ผลิตภัณฑ์กมั มีเ่ ยลลี่ จึงเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทีอ่ ยูร่ ปู แบบทีส่ ะดวกต่อการบริโภค เหมาะส�ำหรับผูบ้ ริโภค
ทั่วไป หาบริโภคได้ง่าย มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถน�ำไปประยุกต์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ในระดับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ได้

สรุปเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ผักเชียงดา ขึ้นรูปเป็นเจลกัมมี่เยลลี่ด้วยเจลาติน ผงบุกและคาราจีแนน ให้ความหวาน
เล็กน้อยจากน�้ำผึ้ง จึงมีน�้ำตาลน้อย ให้พลังงานต�่ำ และมีคุณค่าทางโภชนาการ ใช้เทคโนโลยีการแปรรูป
ที่ง่าย ไม่ซับซ้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการแปรรูปกัมมี่เยลลี่จากผัก
และผลไม้อื่นได้ง่าย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

ส�ำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
0 5392 1444 ต่อ 1120
0 8167 3792 9
a_asset@rmutl.ac.th

173

กรรมวิธีการผลิตของผสมล่วงหน้า
ส�ำหรับเป็นส่วนประกอบของอาหาร
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

มะเกี๋ยงเป็นผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่ มีลักษณะของผลคล้ายกับลูกหว้าแต่มีขนาดที่เล็กกว่า และมีสีออกม่วงแดง
อีกทั้งจะมีรสออกเปรี้ยวมากกว่าลูกหว้า มะเกี๋ยงมีคุณประโยชน์ต่างๆ มากมาย มีคุณค่าทางโภชนาการ
นอกจากนั้นผลของมะเกี๋ยงมีสารส�ำคัญอยู่หลายชนิด อาทิเช่น สารประกอบฟีนอลิกซึ่งมีคุณสมบัติในการ
ต่อต้านอนุมูลอิสระ รวมไปถึงเปลือกของผลมะเกี๋ยงยังพบสารในกลุ่มโพลีฟีนอลและแทนนิน ซึ่งสารทั้งสอง
จะท�ำหน้าที่จับกับอนุมูลอิสระที่จะกระตุ้นการเกิดมะเร็งจึงสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ ดังนั้น
มะเกี๋ยงจึงถูกน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นของผสมล่วงหน้าส�ำหรับ
เป็นส่วนประกอบของอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผ่านกรรมวิธีการผลิตดังกล่าวจะอุดมไปด้วยคุณค่า
ทางโภชนาการ

สรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นของผสมล่วงหน้าส�ำหรับเป็นส่วนประกอบของอาหาร เป็นกรรมวิธี
ในการเปลี่ยนวัตถุดิบ คือ ผลมะเกี๋ยง (ไทยเบอร์รี่) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมไปด้วย
สารส�ำคัญ มีความเหมาะสมที่จะน�ำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ขั้นต่อไปโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ต เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโยเกิร์ตผลไม้ในตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต เป็นต้น

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวนิตยา ถาวัน
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0 5387 5635
0 8985 4229 6
ann.mjubi@gmail.com

กระบวนการท�ำผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

อาจารย์ชื่นกมล ปัญญายง และนางสาววาสนา ขันทะเสน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1603002586 เรื่อง ต�ำรับมาการองผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์เสริมข้าวไรซ์เบอร์รี่
และกระบวนการท�ำผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

กระบวนการท�ำมาการองปกติต้องใช้ผงอัลมอนด์เป็นส่วนประกอบซึ่งน�ำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง
จังหวัดอุตรดิตถ์เองเป็นจังหวัดหนึง่ ทีม่ กี ารเพาะปลูกมะม่วงหิมพานต์เป็นจ�ำนวนมาก เม็ดมะม่วง หิมพานต์
ถือเป็นอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง และมักน�ำมาใช้ประกอบอาหารคาว หวาน ในหลากหลายรูปแบบ
และสามารถใช้ทดแทนเม็ดอัลมอนด์ในการท�ำเป็นวัตถุดิบหลักของการท�ำมาการองปกติต้องใช้ผงอัลมอนด์
ซึ่งมีราคาแพงและเป็นผลผลิตจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรของอ�ำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มาตากแห้งและแปรรูป
เป็นผงแป้งทดแทนผงอัลมอนด์ในการท�ำมาการองเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรหรือ
วิสาหกิจชุมชนต่อไป

สรุปเทคโนโลยี

เป็นการน�ำเทคโนโลยีการผลิตผงจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อทดแทนการน�ำเข้าผงอัลมอนด์จากต่าง
ประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์ชื่นกมล ปัญญายง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
0 5541 6601 ต่อ 1376
0 8474 70331
nammont.fan.uru@gmail.com
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ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ศาสตราจารย์ สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1601007332 เรื่อง ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา
ยื่นค�ำขอวันที่ 2 ธ.ค. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบนั ทัว่ โลกมีรายงานภาวะพร่องแคลเซียมและโรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ซึง่ เป็นผลมาจากปริมาณ
แคลเซียมที่ได้รับไม่เพียงพอต่อปริมาณที่ร่างกายต้องการ ไบโอแคลเซียม คือ แคลเซียมที่ประกอบไปด้วย
เปปไทด์ที่มีชีวปริมาณออกฤทธิ์ (bioavailability) ได้สูงกว่าแคลเซียมบริสุทธิ์ โดยเปปไทด์ดังกล่าวสามารถ
จับกับแคลเซียม (calcium chelating) และป้องกันการตกตะกอนของแคลเซียมในรูปเกลือแคลเซียมฟอสเฟต
(Jung et al., 2006)
ปัจจุบันอุตสาหกรรมปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
เนือ่ งจากสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเป็นมูลค่าหลายหมืน่ ล้านบาทต่อปี ซึง่ ในระหว่างกระบวนการแปรรูป
เป็นปลาทูน่าบรรจุกระป๋องนั้น ก่อให้เกิดวัสดุเศษเหลือหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดูกปลาที่ผ่าน
การนึ่งสุก (pre-cooking) ซึ่งมีปริมาณสูงถึง 30-35% ของวัสดุเศษเหลือทั้งหมด กระดูกปลาจัดเป็นวัตถุดิบ
ทีม่ ปี ริมาณแคลเซียมสูงถึง 34-36% ซึง่ สูงกว่าอาหารชนิดอืน่ ๆ (Hamada et al., 1995) และยังอุดมไปด้วย
คอลลาเจนและคอนดรอยติน ซึง่ ในปัจจุบนั ได้น�ำกระดูกปลามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ มากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ไบโอแคลเซียม แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ไบโอแคลเซียมที่ผลิตจากกระดูกปลายัง
มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของการน�ำไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องกลิ่นคาวและปัญหาด้านสี ผู้ประดิษฐ์จึง
คิดค้นกรรมวิธีการผลิตไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาขึ้น ซึ่งกรรมวิธีนี้จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ไบโอแคลเซียม
ทีไ่ ด้ปราศจากกลิน่ คาวและมีสขี าวขึน้ โดยสามารถลดข้อจ�ำกัดในการน�ำไปประยุกต์ใช้งาน เช่น การใช้เสริม
ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ หรือใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพโดยตรง

สรุปเทคโนโลยี

ไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบคือกระดูกปลา
ที่ผ่านการให้ความร้อน ขั้นตอนการการก�ำจัดโปรตีนส่วนที่ไม่ใช่คอลลาเจน ขั้นตอนการลดขนาดกระดูก
ขั้นตอนการก�ำจัดไขมัน ขั้นตอนการฟอกจางสี ตลอดจนขั้นตอนการบดกระดูกให้เป็นผงจนได้ผลิตภัณฑ์
ผงไบโอแคลเซียมที่เป็นผงละเอียดสีขาวครีมและไม่มีกลิ่นคาว

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ม.อ.
โทรศัพท์
: 0 7428 9321
อีเมล์
: sitanon.a@psu.ac.th

ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นางพจนาถ พัทบุรี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1703000431 เรื่อง ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร ยื่นค�ำขอวันที่ 22 ต.ค. 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัญหาส�ำคัญประการหนึง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการขยายตลาดอาหารฮาลาลของประเทศไทย คือ วิธกี ารทีถ่ กู ต้อง
และน่าเชื่อถือในการตรวจสอบการปนเปื้อนของกลุ่มอาหารฮารอมในการผลิตอาหารฮาลาล ซึ่งผิดต่อ
หลักศาสนาอิสลาม ได้แก่ เนือ้ สุกร ไขมันสุกร หนังสุกร และองค์ประกอบอืน่ ๆ ของสุกร งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา Saiki
และคณะ (1988) ได้ตรวจสอบการปนเปื้อนของดีเอ็นเอ สุกรและสุนัขซึ่งเป็นสัตว์ต้องห้ามตามหลักศาสนา
อิสลาม โดยใช้หลักการเพิ่มปริมาณ ดีเอ็นเอ ของสุกรที่ปนเปื้อนในอาหารเพียงเล็กน้อยด้วยเทคนิค PCR
(Polymerase Chain Reaction) ซึง่ ใช้เวลาน้อยและมีความแม่นย�ำในการตรวจสอบ โดยสามารถตรวจสอบ
ได้ครั้งละประมาณ 90 ตัวอย่าง ในเวลา 1 วัน ในการวิจัยที่ผ่านมาสามารถยืนยันได้ว่า วิธี PCR เป็นวิธี
ทีม่ คี วามจ�ำเพาะและไวต่อปฏิกริ ยิ าสูง งานวิจยั ของศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ทดี่ �ำเนินการไปแล้วได้ศกึ ษาหา
primer ที่เหมาะสมต่อการตรวจสอบการปนเปื้อนของ ดีเอ็นเอ สุกรในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิต โดยเปรียบเทียบความไวของปฏิกริ ยิ าของ primer ในส่วน repetitive element และ mitochondrial
จากการศึกษาพบว่า primer ในส่วน repetitive element มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบได้ดีกว่าเนื่องจาก
สามารถตรวจสอบ ดีเอ็นเอสุกรทีป่ นเปือ้ นในวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตทีย่ ากต่อการตรวจสอบในตัวอย่างเจลาติน
และซุปก้อนปรุงรส ในขณะที่ primer ในส่วน mitochondrial ไม่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์
เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ได้มกี ารน�ำวิธกี ารตรวจสอบดังกล่าวมาใช้ในการบริการลูกค้าทีส่ นใจตรวจสอบผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล แม้ว่าจะมีความไวและจ�ำเพาะมากแต่ต้องอาศัยเครื่องมือที่ราคาแพงและเป็นผู้เชี่ยวชาญ
การใช้งานรวมทั้งต้องท�ำในห้องปฏิบัติการโดยต้องเก็บตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบมายังห้องปฏิบัติการ

สรุปเทคโนโลยี

ชุดส�ำเร็จรูปตรวจสอบการปนเปื้อนของสุกรในอาหารและกรรมวิธีการผลิตชุดส�ำเร็จรูปดังกล่าวใช้เทคนิค
ลาเทอรัลโฟล เป็นการน�ำเอา อิมมูโนโกลบูลินชนิดจี (G) ของสุกรมาต่อเชื่อมกับอนุภาคทองมีขนาด
ประมาณ 40 นาโนเมตรแล้วน�ำมาพ่นบนวัสดุใยแก้ว น�ำมาประกอบไว้ในรูปชุดตรวจสอบ เพื่อจับอนุภาค
โปรตีนจากสุกรในตัวอย่างที่ตรวจสอบ แล้วอนุภาคเคลื่อนที่ไปจับกับ อิมมูโนโกลบูลินชนิดจี (G) ของสุกรที่
ถูกพ่นไว้เป็นเส้นตรงที่ต�ำแหน่ง เส้นทดสอบ (T) ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาของแถบสีแดงเข้ม ท�ำให้ทราบปฏิกิริยา
ให้ผลบวกซึ่งหมายความว่ามีการปนเปื้อนของสุกร

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ม.อ.
โทรศัพท์
: 0 7428 9321
อีเมล์
: sitanon.a@psu.ac.th
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ผลิตภัณฑ์นำ�้ ซอสอาหารไทยส�ำเร็จรูป
พร้อมปรุงในรีทอร์ทเพาช์
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.กนกกานต์ วีรกุล และคณะวิจัย
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

โครงการครัวไทยสู่ตลาดโลก มีเป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก
ผลักดันการส่งออกวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารจากประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนการเปิดร้านอาหารไทยใน
ต่างประเทศ ไปสูอ่ าหารไทยพร้อมปรุง และอาหารไทยพร้อมบริโภค อาหารไทยเป็นอาหารทีม่ คี วามโดดเด่น
ด้านรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอันเนื่องมาจากส่วนผสมประกอบ
ไปด้วยเครื่องเทศและสมุนไพรนานาชนิด ท�ำให้เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตาม
รสชาติอาหารไทยทีข่ ายในต่างประเทศ มักมีรสชาติไม่เหมือนรสชาติแบบไทยทีแ่ ท้จริง และด้วยกระแสโลก
ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคให้ความใส่ใจในสุขภาพกันมากขึ้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์น�้ำซอสส�ำเร็จรูปพร้อมปรุงบรรจุ
ถุงรีทอร์ทเพาซ์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับความสนใจแก่ชาวต่างชาติ ที่สามารถซื้อน�้ำซอสส�ำเร็จรูป
มาเลือกเติมเนื้อสัตว์ และผักแล้วปรุงสุกได้ด้วยตนเอง

สรุปเทคโนโลยี

พัฒนาต�ำรับอาหารไทยในรูปแบบรีทอร์ทเพาซ์ที่มีรสชาติไทยแท้ 11 ต�ำรับ ได้แก่ ภาคเหนือ (น�้ำเงี้ยว
แกงฮังเล) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (น�้ำตก หมี่โคราช) ภาคกลาง (ฉู่ฉี่ แกงส้ม) ภาคตะวันออก (ผัดผงกะหรี่
ต้มเค็ม) และภาคใต้ (คั่วกลิ้ง น�้ำยาปู ห่อหมก) พัฒนาสูตรน�้ำซอสส�ำเร็จรูปพร้อมปรุงบรรจุในรีทอร์ทเพาซ์
และฆ่าเชือ้ ทางการค้า มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง มีศกั ยภาพในการส่งออก โดยคงรสชาติความเป็นอาหาร
ไทยแท้ สามารถเติมเนือ้ สัตว์หรือผักในท้องถิน่ มีอายุการเก็บรักษา 12-18 เดือน โดยคงคุณภาพใกล้เคียงกับ
ผลิตภัณฑ์ปรุงสุกใหม่ บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง สะดวกในการขนส่ง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
0 2423 9482
0 8698 0995 1

Taiwan ‘N Roll
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

Mr. Tan Wenbin Alwyn, Mr. Chitipat Chou Shi Kai, Ms. Chen Yi Chin, M s. Xing Li, Mr. Ly Bunheng
Panyapiwat Institute of Management

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

Since year 2016, Taiwan and Thailand had enter into a pact for entry without visa, creating influx
of tourist from both countries. Taiwan bubble tea is extremely popular in Thailand and foods are
very much similar to Thailand. With familiarity of food towards both parties, we have decided aid
customer who have not visit Taiwan by bringing the foods to them.

สรุปเทคโนโลยี

Taiwan’N Roll focus on three main products: Omelet roll, Scallion Pancake and Formosa Black
Tea.
Omelet Roll: It is one of the most recognized street snack in Taiwan. It come with crispy outer layer
and specially made dark sauce to top up the flavor.
Scallion pancake: The pancake is made by combining freshly cut scallion with kneaded dough,
pan-fried until golden brown. The dough is especially imported from Taiwan, giving a special
scent to the pancake.
Formosa Black Tea: Long overlooked by its distance family of Taiwan milk tea. Formosa black tea
offer a healthy choice with taste to go with the scallion pancake and omelet roll. It contain mixture
of Chinese traditional medicinal herb, providing cleansing effects on the body.

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพิรุณ จิตฤดีอ�ำไพ Panyapiwat Institute of Management, iMBA
โทรศัพท์มือถือ
: 0 8677 7926 7
อีเมล์
: pirun.ace@gmail.com
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เครื่องดื่มธัญชาติที่มี GABA สูง
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ตลาดอาหารสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวสูงมากขึน้ ทัง้ ในและต่างประเทศ อุตสาหกรรมอาหารไทยมีความต้องการ
เทคโนโลยีเกีย่ วกับการผลิตอาหารสุขภาพ ซึง่ อาหารประเภทอาหารเช้า (breakfast cereal) เป็นทีน่ ยิ มของ
ผู้บริโภคและสามารถรับประทานได้ทุกวัย อาหารเช้าผลิตจากธัญชาติเป็นส่วนประกอบหลัก ในงานวิจัยนี้
ได้พฒ
ั นาสูตรผลิตภัณฑ์โดยใช้ขา้ วสีเข้ม ได้แก่ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง และข้าวสังข์หยด และผลิตภัณฑ์
ข้าวกล้องงอกผง เพือ่ ผสมในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าเพือ่ ให้มกี าบาสูง เทคโนโลยีทไี่ ด้น�ำไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้
ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการส่งออก

สรุปเทคโนโลยี

การผลิตเครือ่ งดืม่ ธัญชาติทมี่ ี GABA สูง ซึง่ ผลิตโดยใช้ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีอาหาร ปรับกระบวนการผลิต
ให้เหมาะสม ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกาบาสูง เป็นต้นแบบของการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะกับทุกวัย และสามารถผลิตเพื่อส่งออกได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
นางวรรณดี มหรรณพกุล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
0 2201 7420 ต่อ 7418
0 8920 3895 0
0 2201 7416
wannadee@dss.go.th

การผลิตมะนาวผง
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

มะนาว ชื่อวิทยาศาสตร์ ก็คือ Citrus aurantifolia มะนาวผลสดมีอายุการเก็บสั้นและในฤดูกาลผลผลิต
มีมากท�ำให้ราคาตกต�่ำ การแปรรูปเป็นมะนาวผงท�ำให้สร้างมูลค่าเพิ่ม มะนาวผงน�ำไปใช้ประโยชน์เป็น
เครื่องปรุงอาหารได้หลากหลาย

สรุปเทคโนโลยี

ในงานวิจัยได้พัฒนาเทคนิคในการผลิตมะนาวผง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และกระบวนการผลิตที่
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
นางวรรณดี มหรรณพกุล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
0 2201 7420 ต่อ 7418
0 8920 38950
0 2201 7416
wannadee@dss.go.th
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การผลิตทุเรียนสุกผง
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ทุเรียน เป็นไม้ผลเขตร้อน มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Durio zibethinus Murray ผลสดมีอายุการเก็บสั้น
การแปรรูปเป็นทุเรียนผงท�ำให้เพิม่ มูลค่าและทุเรียนผงสามารถผลิตเพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ เพือ่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารที่ต้องการให้มีกลิ่นรสของทุเรียน

สรุปเทคโนโลยี

ทุเรียนสุกผง ผลิตโดยเครื่องท�ำแห้งแบบลูกกลิ้ง ได้ใช้เทคนิคในการผลิตที่เหมาะสม ท�ำให้การท�ำแห้งมี
ประสิทธิภาพและได้ทุเรียนผงที่มีคุณภาพดี

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
นางวรรณดี มหรรณพกุล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
0 2201 7420 ต่อ 7418
0 8920 3895 0
0 2201 7416
wannadee@dss.go.th

ผลิตภัณฑ์เนื้อเงาะแผ่นกรอบ
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

“ผลิตภัณฑ์แปรรูปเงาะครบวงจร” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฝ่ายเทคโนโลยี การเกษตร
เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาตกต�่ำของเงาะ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเงาะ
เพือ่ สุขภาพทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่ มีความหลากหลายมากขึน้ ทัง้ ยังเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ให้ตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

สรุปเทคโนโลยี

“ผลิตภัณฑ์เนื้อเงาะแผ่นกรอบ” มีคุณค่าทางโภชนาการ ดังนี้ โปรตีน 36.15% ไขมัน 29.85% ใยอาหาร
ชนิดละลายน�้ำ 0.91% ใยอาหารชนิดไม่ละลายในน�้ำ 2.81% นอกจากนี้ ใน 100 กรัม เงาะแผ่นกรอบจะ
ให้พลังงาน 537.65 กิโลแคลอรี จึงเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่เหมาะส�ำหรับผู้บริโภคทุกวัย อีกทั้งยังเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรสชาติเทียบเคียงกับมันฝรั่งทอดกรอบ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน�ำผลไม้ที่มีใน
ประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
Call Center
โทรศัพท์
อีเมล์

: กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: 0 2577 9300
: jiraw_wat@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจ
และหลอดเลือด เครื่องดื่ม: ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง
เสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก)

เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำ
เกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจัย
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ

สรุปเทคโนโลยี

“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด” เป็นผลงานวิจัยและ
พัฒนาของ นางวิมลศรี พรรธนประเทศ นักวิจยั ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจยั และพัฒนาภายใต้หลัก
ความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องได้รับโซเดียมต�่ำ จากค่า RDI :Thai
Recommended Daily Intakes (ปริมาณสารอาหารที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวัน ส�ำหรับคนไทยอายุตั้งแต่
6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี) ปกติ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง เสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก) คุณสมบัติพิเศษ คือ
เป็นฟังก์ชันนัลฟู๊ด เป็นเส้นใยอาหารที่เป็นพรีไบโอติก (สารเบต้า-กลูแคน) ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ เครื่องดื่มน�้ำกระเจี๊ยบพุทราจีน น�้ำฟักข้าวเข้มข้น
โอเมก้าพลัส

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
Call Center
โทรศัพท์
อีเมล์

: กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: 0 2577 9300
: jiraw_wat@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจ
และหลอดเลือด อาหารมื้อหลัก: ข้าวปลากะพงเปรี้ยวหวานซอส
กระเจี๊ยบ (Sweet and Sour Snapper with Rosella Sauce)

เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำ
เกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจัย
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมือ้ หลัก อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ

สรุปเทคโนโลยี

“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด” เป็นผลงานวิจัยและ
พัฒนาของ นางวิมลศรี พรรธนประเทศ นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้
หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องได้รับโซเดียมต�่ำ จากค่า RDI :Thai
Recommended Daily Intakes (ปริมาณสารอาหารที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวัน ส�ำหรับคนไทยอายุตั้งแต่
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�่ำกว่าสูตรปกติที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาด มากกว่าร้อยละ 32 ให้พลังงานทั้งสิ้น
300 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพือ่ สุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขา้ วผัดต้มย�ำปลาทูนา่ บะหมี่
ราดหนาหมูสับ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
Call Center
โทรศัพท์
อีเมล์

: กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: 0 2577 9300
: jiraw_wat@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจ
และหลอดเลือด อาหารว่าง: ขนมกุยช่ายไส้ขิงเห็ดหอม
(Steamed Garlic Chives cakes with Ginger and Mushroom)
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำ
เกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผูส้ งู อายุ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจยั
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมือ้ หลัก อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ

สรุปเทคโนโลยี

“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด” เป็นผลงานวิจัยและ
พัฒนาของ นางวิมลศรี พรรธนประเทศ นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลัก
ความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องได้รับโซเดียมต�่ำ จากค่า RDI :Thai Recommended Daily Intakes (ปริมาณสารอาหารที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวัน ส�ำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้น
ไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี) ปกติ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ขนมกุยช่ายไส้ขิงเห็ดหอม (Steamed Garlic Chives cakes with Ginger and
Mushroom) คุณสมบัติพิเศษ คือ มีปริมาณโซเดียม 160 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (ร้อยละ 7 ของ RDI)
มีปริมาณโซเดียมต�ำ่ กว่าสูตรปกติทมี่ จี �ำหน่ายในท้องตลาดมากกว่าร้อยละ 43 ให้พลังงานทัง้ สิน้ 91 กิโลแคลอรี
นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไก่จ๊อ และน�้ำจิ้มดอกค�ำฝอย ไอศกรีมธัญพืช

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
Call Center
โทรศัพท์
อีเมล์

: กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
: 0 2577 9300
: jiraw_wat@tistr.or.th

การผลิตซอสฟักข้าว
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

นางวิมลศรี พรรณธนประเทศ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อช่วยลดสารต้านอนุมูล
อิสระทีด่ ที สี่ ดุ โดยท�ำการทดสอบด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาด้วยเทคนิคทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานสากล
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ซอสฟักข้าวของ วว. มีประโยชน์ต่อสุขภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สรุปเทคโนโลยี

เป็นเทคโนโยีที่มีความพร้อมในการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ประสงค์แสวงหาผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อน�ำไปผลิตสู่เชิง
พาณิชย์

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
โทรศัพท์
: 0 2577 9438
อีเมล์
: pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์ไก่กอและในรีทอร์ท เพาช์
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ความยุ่งยากในการผลิตไก่กอและและซอสเครื่องแกงกอและท�ำให้ผู้บริโภคทั่วไปใช้การซื้อบริโภคเป็นหลัก
แต่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีอายุการเก็บสั้น และต้องเก็บในความเย็น ไม่สะดวกต่อการขนส่งและจัดจ�ำหน่าย
การสเตอริไลส์ท�ำให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ผลิตภัณฑ์มีน�้ำหนักเบา ขนส่งง่าย
เพิ่มช่องทางในการจัดจ�ำหน่าย

สรุปเทคโนโลยี

กระบวนการผลิตไก่กอและที่ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี และการสเตอริไลส์เพื่อยืดอายุการเก็บ ผลิตภัณฑ์
มีอายุการเก็บอย่างน้อย 1 ปี

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
นภัสนันน์ กล้าวิกย์การ
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

งานการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
0 2278 8219
0 9914 6626 5
0 2298 0454
napatsanan@trf.or.th

กล่องบรรจุอาหารทอด
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.อรณิศ ปันยารชุน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ทซี่ อื้ อาหารกลับบ้านมักต้องการรับประทานอาหารขณะทีย่ งั อุน่ อยูเ่ พือ่ คงรสชาติทดี่ ี แม้วา่
ในท้องตลาดจะมีกล่องใส่อาหารหลายรูปแบบ แต่ยังไม่มีกล่องแบบใดที่ช่วยลดการสูญเสียความร้อนของ
อาหาร หรือในกรณีรบั ประทานอาหารทีม่ คี วามร้อนสูง การจับถือกล่องใส่อาหารโดยทัว่ ไปขณะรับประทาน
ก็ท�ำได้ไม่สะดวก เนื่องจากต้องใช้นิ้วหิ้วแม่มือกดลงที่ขอบกล่อง ท�ำให้ไม่มั่นคงในการหยิบจับ นอกจากนี้
บริเวณก้นกล่องมักจะเป็นกระดาษชั้นเดียวท�ำให้ความร้อนของอาหารถ่ายเทมาที่มือได้ง่าย และยังท�ำให้
น�้ำมันในอาหารทอดกองรวมกับอาหารที่ก้นกล่อง

สรุปเทคโนโลยี

“โอ้ฮู” เป็นบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนเพื่อทดแทนการใช้กล่องโฟม สามารถกันความร้อนแพร่ผ่านผนังกล่องได้
เนื่องจากมีลักษณะเป็นผนัง 2 ชั้น มีการออกแบบให้จับถือได้ถนัดมือด้วยบ่ารองรับนิ้วหัวแม่มือ ผู้ใช้งาน
จะรู ้ สึ ก มั่ ง คงขณะจั บ ถื อ นอกจากนี้ ยั ง สามารถกรองแยกน�้ ำ มั น ออกจากตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารทอด
ด้วยบรรจุภัณฑ์ซับในเป็นเสมือนตะแกรงกรองน�้ำมันไว้ชั้นหนึ่ง ท�ำให้อาหารไม่จมกองน�้ำมัน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
: 0 2218 4195
อีเมล์
: cuipi@chula.ac.th
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ชุดตรวจโรคอาหารเป็นพิษ
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.นราพร สมบูรณ์นะ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1603001251 ยื่นค�ำขอวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1603001252 ยื่นค�ำขอวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยจ�ำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพอาหารเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภาวะเจ็บป่วยจากอาหารเป็นพิษ จากสารพิษ Staphylococcal Enterotoxin
A (SEA) จากแบคทีเรีย Staphylococcus aureus (S. aureus) นับเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษที่พบ
มากที่สุด เนื่องจากเชื้อดังกล่าวมีอยู่ทั่วไปในดิน น�้ำ อากาศ หรือบนผิวหนังมนุษย์ อีกทั้งยังสามารถเจริญ
เติบโตได้ดีในสภาวะความเค็มระดับปานกลาง ท�ำให้เชื้อนี้ถูกพบได้ในอาหารหลากหลายชนิด โดยเฉพาะ
อาหารประเภทไขมัน เช่น นม เนยแข็ง ขนมอบ ไอศกรีม และเนื้อสัตว์ เป็นต้น และหากใช้ความร้อน
ในการปรุงอาหารไม่เพียงพอ จะไม่สามารถท�ำลายสารพิษ SEA ได้ ทัง้ นีก้ ารตรวจสอบในโรงงานอาหารและ
เครื่องดื่มนั้นใช้วิธีการเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความจ�ำเพาะและทดสอบทางชีวเคมี ซึ่งวิธีดังกล่าว
ไม่จ�ำเพาะเจาะจงต่อ S. aureus สายพันธุท์ มี่ ยี นี Enterotoxin ชนิด A ทีก่ อ่ ให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ขณะที่
ชุดตรวจส�ำเร็จจําหน่ายในประเทศไทยยังต้องมีการน�ำเข้าและมีราคาสูง ส�ำหรับห้องปฏิบตั กิ ารระดับโมเลกุล
วิธีมาตรฐานที่ใช้คือการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) ซึ่งเป็นวิธี
ที่ใช้เวลาในการตรวจสอบนานประมาณ 4 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายสูง ต้องใช้เครื่อง Thermal Cycler ที่มี
ราคาแพง และการตรวจสอบผลมีการใช้สาร Ethidium Bromide ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง วิธีนี้จึงไม่เหมาะต่อ
การใช้งานในการตรวจระดับท้องถิ่น

สรุปเทคโนโลยี

เทคโนโลยีนี้ เป็นสร้างต้นแบบของวิธกี ารตรวจหา SEA ของ S. aureus ทีอ่ าจปนเปือ้ นในอาหาร โดยการพัฒนา
วิธีการสกัดสารละลาย DNA จากตัวอย่างอาหาร อาทิ เนื้อหมู หรือนม ควบคู่กับเทคนิค Loop-mediated
Isothermal Amplification (LAMP) เปลี่ยนสี ท�ำให้สามารถมองเห็นผลการทดสอบด้วยตาเปล่า และชุด
ควบคุมเพิ่มความแม่นย�ำของผลตรวจ และเชิงปริมาณท�ำให้สามารถระบุปริมาณได้จากระดับสีที่ต่างกัน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
: 0 2218 4195-7 ต่อ 105
อีเมล์
: cuipi@chula.ac.th

กรรมวิธีการผลิตเห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูป
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403001434 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตเห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูป
ยื่นค�ำขอวันที่ 30 ต.ค. 2557

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เห็ดเป็นอาหารชัน้ เลิศทีม่ สี ารอาหารประเภทโปรตีนสูงและไขมันต�ำ่ นิยมน�ำมาปรุงเป็นอาหารกันอย่างแพร่หลาย
แต่ความนิยมในการรับประทานเห็ดของแต่ละท้องถิ่นทั่วโลกจะแตกต่างกันออกไป เช่น ชาวยุโรปชอบทาน
เห็ดฝรัง่ หรือเห็ดแชมปิญอง ชาวจีนชอบทานเห็ดหอม ส่วนคนไทยชอบทานเห็ดฟาง เห็ดฟางสดจะอุดมไปด้วย
สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ โปรตีน นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติ
ในการต่อต้านเชือ้ ไวรัสทีท่ �ำให้เกิดโรคหวัด และป้องกันการเจริญเติบโตของเชือ้ มะเร็ง อย่างไรก็ตามเห็ดสด
มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างการเจริญเติบโตได้รวดเร็วและเน่าเสียได้ง่ายกว่าผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ

สรุปเทคโนโลยี

กรรมวิธกี ารผลิตเห็ดฟางกึง่ ส�ำเร็จรูป ผลิตจากเห็ดฟางสด โดยน�ำมาตัดแต่งเพือ่ น�ำเศษฟางทีต่ ดิ อยูอ่ อกและ
ผ่าครึ่ง แล้วน�ำไปแช่ในน�้ำปูนใส แล้วจึงน�ำมาลวกในน�้ำเดือด เป็นเวลา 4-5 นาที แล้วท�ำให้เย็น จากนั้น
น�ำมาอบ นาที เก็บรักษาเห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูปที่ได้ที่ในตู้เย็น ก่อนบริโภคเห็ดฟางกึ่งส�ำเร็จรูป ให้น�ำเห็ดฟาง
กึ่งส�ำเร็จรูปมาเติมด้วยน�้ำเดือด แล้วตั้งทิ้งไว้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักบริการวิชาการ 		
มหาวิทยาลัยบูรพา
0 3810 2287
0 3810 2287
tlo.buu.n@gmail.com
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สูตรและกรรมวิธีผลิต ขนมปังจากแป้งข้าวหอมนิล
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1003000662 เรื่อง สูตรและกรรมวิธีผลิต ขนมปังจากแป้งข้าวหอมนิล
ยื่นค�ำขอวันที่ 7 มิ.ย. 2553

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ขนมปังเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบทีม่ สี ว่ นประกอบหลัก คือ แป้งสาลี ซึง่ ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศจึงมีการส่งเสริม
การน�ำข้าวเจ้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรของไทยมาผลิตเป็นแป้งข้าวใช้แทนแป้งสาลีในการผลิตขนมปัง
กองโภชนาการกรมอนามัย (2546) รายงานว่าการขาดธาตุเหล็กของคนไทยมีเพิ่มขึ้น โดยพบในเด็กอายุ
6-8 ปี มากที่สุด โดยข้าวหอมนิลเป็นพันธุ์ข้าวที่น่าสนใจในการน�ำมาท�ำเป็นแป้งข้าว เนื่องจากมีธาตุเหล็ก
สูงถึงปริมาณ 3.26 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม พัฒนาขึ้นโดยวิธีการปรับปรุงด้านพันธุกรรมของข้าว Hin Bao
ซึ่งเป็นข้าวเหนียวด�ำจากประเทศจีน ดังนั้นการน�ำข้าวหอมนิลมาผลิตเป็นแป้งข้าวเพื่อผลิตขนมปัง จะช่วย
ลดการน�ำเข้าแป้งสาลีจากต่างประเทศ และปัญหาการขาดธาตุเหล็กของคนไทยได้ นอกจากนีย้ งั เป็นการเพิม่
ศักยภาพการน�ำแป้งข้าวหอมนิลมาใช้ประโยชน์มากขึ้นด้วย

สรุปเทคโนโลยี

ขนมปังข้าวหอมนิลผลิตจากแป้งข้าวหอมนิล 100 เปอร์เซ็นต์ โดยน�ำข้าวหอมนิลทัง้ เมล็ดมาผ่านกระบวนการ
บดละเอียดแล้วร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมช ได้แป้งข้าวหอมนิล จากนั้นผสมรวมกับยีสต์ เกลือ
น�้ำตาล นมผง น�้ำมันข้าวโพด กลูเตนจากข้าวสาลี ไฮดรอกซีฌพรพิลเมทิลเซลลูโลส ซูโครสเอสเทอร์ และ
เอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนส ท�ำการนวดผสมให้เป็นโด (dough) แล้วน�ำมารีดให้เป็นแผ่น ม้วนลงพิมพ์
ขนมปัง บ่มไว้ในตู่โด (dough) แล้วจึงน�ำไปอบ การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตขนมปังจากแป้ง
ข้าวหอมนิล 100 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้ช่วยลดปริมาณการใช้แป้งสาลี และเป็นทางเลือกใหม่ในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ขนมปังส�ำหรับผู้ที่เป็นโรคขาดธาตุเหล็ก

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
0 3810 2287
0 3810 2287
tlo.buu.n@gmail.com

ผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบเพื่อสุขภาพจากแป้งเมล็ดขนุน
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขออนุสิทธิบัตร 1003000844 เรื่อง ผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบเพื่อสุขภาพจากแป้งเมล็ดขนุน
ยื่นค�ำขอวันที่ 18 ส.ค. 2553

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบทีท่ �ำจากวัตถุดบิ สด เช่น มันฝรัง่
มันเทศ กล้วย ขนุน ทุเรียน หัวบีท และ ผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบเลียนแบบ (Fabricated Chip) ซึง่ ได้จากการน�ำ
แป้งมาผสมกับส่วนผสมอืน่ ๆ เช่น น�ำ้ สตาร์ชดัดแปร อิมลั ซิไฟเออร์ และกัม จนเป็นโด รีดเป็นแผ่น แล้วตัด
ให้ได้รปู ร่างตามทีต่ อ้ งการ จากนัน้ จึงท�ำให้สกุ โดยการทอด หรืออบ โดยผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบเลียนแบบเป็น
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคีย้ วทีก่ �ำลังได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริโภคเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นีแ้ ป้งทีเ่ ตรียมได้จากเครือ่ งท�ำแห้ง
แบบลูกกลิง้ มีลกั ษณะเฉพาะคือ สามารถกระจายตัวได้ในนำ�้ เย็น หรือทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง ดูดซับนำ�้ ได้ดี จึงสะดวก
ในการน�ำไปใช้ประโยชน์ และช่วยให้ผลิตภัณฑ์มเี นือ้ สัมผัสเป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค ดังนัน้ การน�ำเมล็ดขนุน
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการแปรรูปและบริโภคขนุนมาเตรียมเป็นแป้งโดยใช้เครื่องท�ำแห้งแบบลูกกลิ้ง
เพื่อน�ำมาใช้ท�ำผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบ จึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของเมล็ดขนุน และช่วยลดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร

สรุปเทคโนโลยี

องค์ประกอบส�ำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคีย้ วแบบแผ่นกรอบจากแป้งเมล็ดขนุน ประกอบด้วย แป้งเมล็ดขนุน
แป้ ง ข้ าวเจ้ า แป้งข้า วโพด เนยขาว มอลโตเดกซ์ ท ริ น (maltodextrin) เกลื อ โมโน/ได-กลี เซอไรด์
(mono/di-glycerides) และน�ำ้ กรรมวิธกี ารผลิตเริม่ จากการเตรียมแป้งเมล็ดขนุนโดย น�ำเมล็ดขนุน มาล้าง
ท�ำความสะอาด พักให้สะเด็ดน�้ำ ลอกเยื่อสีขาวครีมออก น�ำมาเฉือนเป็นแผ่นบาง แล้วปั่นผสมกับน�้ำใน
อัตราส่วน 1:1 (โดยน�้ำหนักต่อปริมาตร) กรองแยกกาก น�ำน�้ำแป้งที่ได้มาท�ำแห้งด้วยเครื่องท�ำแห้งแบบ
ลูกกลิง้ คูบ่ ดให้ละเอียด จากนัน้ น�ำส่วนผสมทัง้ หมดทีเ่ ตรียมไว้ใส่ลงในอ่างผสม นวดให้เข้ากันจนเป็นก้อนโด
(dough) ขึ้นรูปโด (dough) ให้มีความหนา 0.9-1.0 มิลลิเมตรและตัดเป็นรูปวงรี จากนั้นน�ำไปอบที่อุณหภูมิ
180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที และน�ำผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบที่ได้มาคลุกผสมกับผงปรุงรส

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสะอาด
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
อีเมล์
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
0 3810 2287
tlo.buu.n@gmail.com
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ไอศกรีมมะตูมโลว์ชูการ์
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผลมะตูมยังมีสารอาหารมากมายโดยข้อมูลจากกองโภชนาการ (2535) พบว่า คุณค่าทางโภชนาการของ
ผลมะตูมสุก 100 กรัม ประกอบด้วยน�้ำ 61.4 กรัม เถ้า 1.7 กรัม คาร์โบไฮเดรต 34.7 กรัม โปรตีน 1.8 กรัม
ใยอาหาร 2.9 กรัม วิตามินเอ 92 มิลลิกรัม วิตามินบีหนึง่ 1.3 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 1.19 มิลลิกรัม ไนอะซิน
1.1 มิลลิกรัม แคลเซียม 85 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 50 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.6 มิลลิกรัม ผลิตภัณฑ์มะตูมเชือ่ ม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการน�ำผลมะตูมดิบที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไปจนถึงผลแก่อายุประมาณ 10 เดือน
น�ำมาปอกเปลือกและคว้านเอาเมล็ดภายในออก น�ำมาต้มในสารละลายน�้ำตาลทรายเข้มข้นที่อุณหภูมิสูง
จนกระทัง่ เนือ้ มะตูมอิม่ ตัวด้วยนำ�้ เชือ่ ม ซึง่ ในกระบวนการผลิตจะมีเศษเหลือของมะตูมเชือ่ มทีแ่ ตกหัก ท�ำให้
ได้ราคาไม่สงู เท่ามะตูมเชือ่ มทีเ่ ป็นชิน้ สวยงาม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะน�ำเศษเหลือจากกระบวนการผลิต
มะตูมเชื่อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะตูมโลว์ชูการ์ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และเศษเหลือจากกระบวนการผลิตมะตูมเชื่อม นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
อีกด้วย

สรุปเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมะตูมโลว์ชูการ์

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
		
		
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0 9882 5108 5
scicenter2016@gmail.com

แยมมะตูมพลัส
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผลมะตูมมีสารอาหารมากมายโดยข้อมูลจากกองโภชนาการ (2535) พบว่า คุณค่าทางโภชนาการของ
ผลมะตูมสุก 100 กรัม ประกอบด้วยน�้ำ 61.4 กรัม เถ้า 1.7 กรัม คาร์โบไฮเดรต 34.7 กรัม โปรตีน 1.8 กรัม
ใยอาหาร 2.9 กรัม วิตามินเอ 92 มิลลิกรัม วิตามินบีหนึง่ 1.3 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 1.19 มิลลิกรัม ไนอะซิน
1.1 มิลลิกรัม แคลเซียม 85 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 50 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.6 มิลลิกรัม ผลิตภัณฑ์มะตูมเชื่อม
เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ จากการน�ำผลมะตูมดิบทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 4 เดือนขึน้ ไปจนถึงผลแก่อายุประมาณ 10 เดือน
น�ำมาปอกเปลือกและคว้านเอาเมล็ดภายในออก น�ำมาต้มในสารละลายน�้ำตาลทรายเข้มข้นที่อุณหภูมิสูง
จนกระทัง่ เนือ้ มะตูมอิม่ ตัวด้วยน�ำ้ เชือ่ ม ซึง่ ในกระบวนการผลิตจะมีเศษเหลือของมะตูมเชือ่ มทีแ่ ตกหัก ท�ำให้
ได้ราคาไม่สูงเท่ามะตูมเชื่อมที่เป็นชิ้นสวยงาม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน�ำเศษเหลือจากกระบวนการ
ผลิตมะตูมเชื่อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แยมจากมะตูมเชื่อม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และเศษเหลือจากกระบวนการผลิตมะตูมเชื่อม นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
อีกด้วย

สรุปเทคโนโลยี

พัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากผลมะตูมเชื่อม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
โทรศัพท์มือถือ
: 0 9882 5108 5
อีเมล์
: scicenter2016@gmail.com
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ขนมเปี๊ยะไส้ธัญพืชเสริมงาขี้ม้อน
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

อาจารย์วิชชุมา เตชะสิริวิชัย อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ขนมเปีย๊ ะเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิรมิ งคล (ส�ำนักพิมพ์แม่บา้ น, 2556) เป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบอีกชนิดหนึง่
ทีน่ ยิ มรับประทานกันเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ได้รบั อิทธิพลจากชาวจีนทีอ่ พยพมาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย และถือได้วา่
เป็นชนชาติทมี่ วี ถิ แี ละวัฒนธรรมในการกิน ชาวจีนมักจะให้ความส�ำคัญในงานมงคลหรือเทศกาลต่างๆ เช่น
งานแต่งงาน การมงคลสมรส มักให้เป็นของขวัญ มีวางขายควบคูไ่ ปกับขนมอืน่ ๆ ทัว่ ไป ผลิตภัณฑ์ขนมเปีย๊ ะ
มีการผลิตหลายรูปแบบต่างๆ เช่น เปี๊ยะใหญ่ เปี๊ยะกุหลาบ เปี๊ยะทานตะวัน เปี๊ยะโมจิ หรือเปี๊ยะนมข้น และ
เปี๊ยะลูกเต๋า ส่วนวิธีการท�ำขนมเปี๊ยะหลักๆ จะแยกเป็นสองส่วนคือ ตัวแป้ง และตัวไส้ เปลือกของ
แป้งขนมเปีย๊ ะทีม่ เี ปลือกแป้งนิม่ อีกชนิดหนึง่ เปลือกแป้งจะมีความกรอบร่วนเป็นชัน้ ๆ ทีเ่ กิดจากการรีดพับทบ
เช่น เปี๊ยะใหญ่ เปี๊ยะกุหลาบ เปี๊ยะทานตะวัน เป็นต้น ไส้ขนมเปี๊ยะส่วนใหญ่นิยมใช้เมล็ดถั่วต่างๆ
เช่น ถัว่ เขียว ถัว่ แดง ถัว่ ด�ำ โดยการน�ำไปกวน ขัน้ ตอนการเตรียมถัว่ ควรน�ำไปแช่คา้ งคืนก่อนเพือ่ ให้เมล็ดถัว่ นิม่
และนุม่ แล้วจึงน�ำมากวนกับน�ำ้ ตาล อาจมีมกี ารเติมเมล็ดธัญพืชลงไปเพือ่ เพิม่ คุณค่าทางโภชนาการให้สงู ขึน้
และปัจจุบันอาหารและการบริโภคอาหารนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามักพบว่า
ผูบ้ ริโภคทัว่ ไปมีความใส่ใจและดูแลสุขภาพเพิม่ มากขึน้ จากข้อมูลเบือ้ งต้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาการพัฒนา
ต�ำรับการพัฒนาต�ำรับขนมเปี๊ยะไส้ธัญพืชเสริมงาขี้ม้อน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและเป็นการเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการของขนมไทย

สรุปเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไส้ธัญพืชเสริมงาขี้ม้อน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Scicenter2016@gmail.com
0 2473 7000 ต่อ 3000
0 9882 51085
scicenter2016@gmail.com

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
(16 ผลงาน)

197

เทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์ต้นทุนต�ำ่ และประหยัดพลังงาน
[GASSET]
ผลงานเด่น (NSTDA Investors’ Day)

นักวิจัยเจ้าของผลงาน

ดร.คทา จารุวงศ์รงั สี และคณะ ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั นาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งกลจุลภาค
หน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ ศูนย์เทคโนโลอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

GASSET เป็นเทคโนโลยีสร้างแก๊สเซนเซอร์ชนิดฟิลม์ บางสารกึง่ ตัวน�ำโลหะออกไซด์ของไทย ทีใ่ ช้พลังงานตำ�่
ใกล้เคียงระดับแก๊สเซนเซอร์ชนิดเมมส์ (MEMS gas sensor) แต่สร้างขึน้ ได้ดว้ ยกระบวนการผลิตทีม่ ตี น้ ทุน
ตำ�่ กว่ามาก โดยยังคงคุณสมบัตใิ นการรับรูท้ เี่ ทียบเท่า-สูงกว่าสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด ซึง่ ล้วนแล้วแต่
ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

รองรับการสร้างผลิตภัณฑ์แก๊สเซนเซอร์ที่ใช้วัสดุรับรู้ชนิดฟิล์มบางสารกึ่งตัวน�ำโลหะออกไซด์แทบทุกชนิด
สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แก๊สเซนเซอร์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการรับรูแ้ ก๊สต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง มีขนาดเล็ก
ใช้พลังงานระดับ 50-100 มิลลิวัตต์ ท�ำให้สามารถติดตั้งใช้งานในระบบแบบพกพาได้อย่างเหมาะสม

การประยุกต์ใช้งาน

- ใช้เป็นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก๊สเซนเซอร์ และแก๊สเซนเซอร์อาเรย์ขนาดเล็ก
- ใช้พัฒนาระบบที่อาศัยการตรวจวัดแก๊สได้อย่างหลากหลาย เช่น ระบบตรวจสอบการรั่วไหลของ
แก๊สอันตราย ระบบตรวจวัดแก๊สแบบพกพา ระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตรวจวัดแก๊สไร้สาย
ผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เป็นต้น

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
-

ผู้พัฒนาระบบตรวจวัดแก๊สเพื่อการแจ้งเตือนหรือตรวจสอบ
ผู้พัฒนาระบบฟอกอากาศ-เครื่องปรับอากาศ
ผู้ผลิตระบบตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ-การปนเปื้อนไอระเหยเคมีในอากาศ
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

- ผู้สนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพแก๊สเซนเซอร์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทผู้สนใจในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีการรับรู้การปนเปื้อนของ
ไอระเหยเคมีในอากาศ เช่น เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
- บริษัทผู้ผลิตสินค้า-น�ำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์
- หน่วยงานวิจัยและบริษัทที่วิจัยทางวัสดุรับรู้แก๊สชนิดใหม่ กลุ่มสารกึ่งตัวโลหะออกไซด์ ที่ต้องการลงทุน

ต่อยอดงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อยู่ระหว่างขอยื่นรับความคุ้มครองกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผลิ ตภัณฑ์แก๊ สเซนเซอร์ จากเทคโนโลยี GASSET

การใช้งานผลิ ตภัณฑ์
ในอุปกรณ์ ตรวจจับการรัว่ ไหลของแก๊ สอันตราย
แบบพกพาขนาดเล็ก

เปรี ยบเทียบขนาดผลิ ตภัณฑ์

การใช้งานผลิ ตภัณฑ์
ในอุปกรณ์ ตรวจวัดปริ มาณแก๊ ส
แบบต่อพ่วงแสดงผลบนสมาร์ ทโฟน

สนใจสอบถามข้อมูล
- คุณศศิน เชาวนกุล ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1324
อีเมลล์ : sasin.chaowanakul@nstda.or.th
- คุณพรพสก กาญจนพล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี เนคเทค สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 6900 ต่อ 2382
อีเมลล์ : pornpasok.kanjanapol@nectec.or.th
- ดร.คทา จารุวงศ์รังสี ห้องปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค เนคเทค สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 6900 ต่อ 2185
อีเมลล์ : kata.jaruwongrungsee@nectec.or.th
- ศูนย์ลงทุน ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1359
อีเมลล์ : nic@nstda.or.th
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ระบบระบุต�ำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต�่ำ
(อยู่ไหน 3 มิติ)
ผลงานเด่น (NSTDA Investors’ Day)

นักวิจัยเจ้าของผลงาน

ดร.กมล เขมะรังษี และคณะ ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ระบบระบุต�ำแหน่งและบ่งชีอ้ ตั โนมัติ หน่วยวิจยั เครือข่าย
เทคโนโลยีไร้สายและความมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย บลูทูธพลังงานต�่ำ (Bluetooth Low Energy) เพื่อการระบุต�ำแหน่ง
ได้ต่อเนื่องตลอดเวลาโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาในการใช้งานป้ายระบุต�ำแหน่งที่
ยาวนานขึ้น
2. มีการเชือ่ มต่อข้อมูลต�ำแหน่งผ่านเครือข่าย Wi-Fi ทีม่ ใี ช้งานแพร่หลายอยูภ่ ายในอาคาร ท�ำให้ลดค่าใช้จา่ ย
ในการติดตั้งระบบระบุต�ำแหน่งได้ส่วนหนึ่ง
3. ใช้เทคโนโลยีการเชือ่ มต่อเครือข่ายส�ำหรับ Internet of Things และใช้ประโยชน์จาก Cloud Computing
Platform ที่ช่วยประมวลผลการระบุต�ำแหน่ง แสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถขยายได้ตาม
ความต้องการของการใช้งานในอนาคต

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นใี้ ช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวขนาดเล็กทีม่ รี ะบบสือ่ สารไร้สายมาตรฐาน Bluetooth Low Energy
ในช่วงความถี่ 2.4 GHz ทีไ่ ม่ตอ้ งขอใบอนุญาตใช้คลืน่ ความถี่ โดยในระบบจะมีปา้ ยระบุต�ำแหน่งอิเล็กทรอนิกส์
ทีส่ ง่ สัญญาณวิทยุระบุตวั ตนออกมาเป็นระยะๆ เมือ่ อุปกรณ์รบั สัญญาณซึง่ ติดตัง้ ครอบคลุมอยูภ่ ายในอาคาร
รับสัญญาณได้ ก็จะน�ำข้อมูลมาประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์เพื่อระบุต�ำแหน่งของป้าย และมีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลของอุปกรณ์รับสัญญาณเข้าด้วยกันโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายแบบ Wi-Fi ที่มีใช้อยู่อย่างแพร่หลาย
และน�ำข้อมูลส่งต่อไปยังโมดูลส่วนแสดงผล โมดูลส่วนฐานข้อมูล ซึ่งโมดูลเหล่านี้สามารถติดตั้งไว้ในอาคาร
หรืออยู่ในระบบประมวลผลกลุ่มเมฆบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ข้อมูลต�ำแหน่งที่ได้รับจากระบบนี้สามารถ
น�ำไปใช้งานหรือประกอบกับการให้บริการอื่นๆ ได้

การประยุกต์ใช้งาน

การประยุกต์ใช้ข้อมูลต�ำแหน่งและข้อมูลบ่งชี้จากป้ายอิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์มระบบระบุต�ำแหน่งใน
อาคารสามารถน�ำไปใช้กบั อุตสาหกรรมต่างๆ ได้เช่น ธุรกิจค้าปลีก งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ โกดังเก็บสินค้า
หุ่นยนต์ในโรงงาน การเกษตร การแพทย์ โรงเรียน เป็นต้น โดยระบบดังกล่าวเปรียบเสมือนระบบเซนเซอร์
ไร้สายเพือ่ เก็บข้อมูลต�ำแหน่งในยุค Internet of Things ซึง่ สามารถใช้ตดิ ตามบุคคลหรือสิง่ ของและวิเคราะห์
รูปแบบการเคลื่อนที่ภายในอาคารได้ (Indoor Traffic Pattern Analysis) ยกตัวอย่างเช่น การติดตาม
ต�ำแหน่งของเครื่องมือแพทย์ราคาสูงที่มีการเคลื่อนย้ายไปมาในอาคาร สามารถหาต�ำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว
และลดภาระของเจ้าหน้าทีก่ ารแพทย์ในการเดินค้นหาสิง่ ของ รวมทัง้ สามารถใช้ขอ้ มูลต�ำแหน่งของเครือ่ งมือ
ในอดีตมาวิเคราะห์การใช้งานทีแ่ ผนกต่างๆ ท�ำให้สามารถบริหารจัดการเครือ่ งมือราคาสูงได้ดมี ปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สามารถให้ข้อมูลทันทีแบบออนไลน์ ลดเวลารอคอยในการค้นหา ให้บริการแก่คนไข้ได้รวดเร็วขึ้น
ลดค่าใช้จ่ายแรงงานหรือลดเวลาของเจ้าหน้าที่ในการค้นหาหรือตรวจนับ

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายคือพันธมิตรบริษทั ในกลุม่ System Integrator ทีต่ อ้ งการเพิม่ มูลค่าของธุรกิจด้วยข้อมูล
ต�ำแหน่งภายในอาคาร โดยกลุม่ ลูกค้าปลายทาง (End User) อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจค้าปลีก ผูจ้ ดั งานแสดงสินค้า
ขนาดใหญ่ ผู้บริหารสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับโรงพยาบาล และ โรงเรียนหรือสถานศึกษา

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์ เลขที่ 1601005373 ชือ่ “ระบบก�ำหนดรหัสประจ�ำตัวของอุปกรณ์แบบอัตโนมัต”ิ
และอยู่ระหว่างการร่างขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องเพิ่ม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบเครื่องอ่านป้ายระบุต�ำแหน่งก�ำลังอยู่ระหว่างการทดสอบมาตรฐานทางไฟฟ้าในด้านความปลอดภัย
Safety Standard (IEC 60950-1) และมาตรฐานด้านสัญญาณรบกวนที่เกี่ยวข้องกับบริภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (CISPR 22) และมีซอฟต์แวร์ตัวอย่างสาธิตแสดงผลผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระบบ“อยู่ไหน”ให้ข้อมูลอะไรกับผู้ใช้

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมของระบบ “อยู่ไหน”

ตัวอย่าง ป้ ายระบุต�ำแหน่ง หรื อ Tag
ในระบบ “อยู่ไหน”

ตัวอย่าง เครื ่องอ่านหรื อ Anchor
ส�ำหรับระบบ “อยู่ไหน 3 มิ ติ”

ตัวอย่างสายรัดทีเ่ ป็ นป้ ายระบุต�ำแหน่ง (Tag)
ในระบบ “อยู่ไหน 3 มิ ติ”

สนใจสอบถามข้อมูล
- คุณศศิน เชาวนกุล ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1324
อีเมล์ : sasin.chaowanakul@nstda.or.th
- คุณโรสริน อัคนิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี เนคเทค สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 6900 ต่อ 2353
อีเมล์ : rosarin.akanit@nectec.or.th
- ดร.กมล เขมะรังษี ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบระบุต�ำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ เนคเทค สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 6900 ต่อ 2631
อีเมล์ : kamol.kaemarungsi@nectec.or.th
- ศูนย์ลงทุน ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 0 2564 7000 ต่อ 1359
อีเมล์ : nic@nstda.or.th
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วิธีการแบ่งส่วนภาพของจุดรอยนูน
บนเอกสารอักษรเบรลล์
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นายศศิน เทียนดี นายจเร เลิศสุดวิชัย และนางสาวสมหญิง ไทยนิมิต
นางจันทร์จิรา สินทนะโยธิน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1701000542 เรื่อง วิธีการแบ่งส่วนภาพของจุดรอยนูนบนเอกสารอักษรเบรลล์
ยื่นค�ำขอวันที่ 1 ก.พ.2560

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

คนตาบอดหรือผูบ้ กพร่องทางการมองเห็นจะใช้อปุ กรณ์ทเี่ รียกว่า “สเลทและสไตลัส” ส�ำหรับการสร้างเอกสาร
อักษรเบรลล์ โดยในปัจจุบันเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนและใช้ทรัพยากรกระดาษให้คุ้มค่า การใช้เอกสาร
อักษรเบรลล์ที่ผลิตด้วยกระดาษใช้ซ�้ำได้จึงมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
“วิธีการแบ่งส่วนภาพของจุดรอยนูนบนเอกสารอักษรเบรลล์” ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนี้ มีประโยชน์และ
โดดเด่ น ในการคั ด แยกและระบุ ต�ำแหน่ ง ของจุ ด รอยนู น ของอั ก ษรเบรลล์ ที่ ผ ลิ ต บนกระดาษที่ ใ ช้ ซ�้ำ ได้
(Reusable Paper) ซึ่งจุดรอยนูนจะผสมปะปนอยู่กับตัวอักษรปกติบนกระดาษดังกล่าว รวมทั้งยังสามารถ
ใช้ได้กับกระดาษขาวเรียบ (Plain Paper) ด้วยเช่นกัน วิธีการที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนี้มีความส�ำคัญและจ�ำเป็น
อย่างยิ่งต่อระบบการรู้จ�ำภาพเอกสารอักษรเบรลล์
กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ คือ คนตาบอดหรือผู้บกพร่องทางการมองเห็น สถาบันการศึกษาของรัฐ
และเอกชน และหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่สนับสนุนและส่งเสริมคนพิการ

สรุปเทคโนโลยี

วิธกี ารแบ่งส่วนภาพของจุดรอยนูนบนเอกสารอักษรเบรลล์ จะน�ำเข้าเอกสารอักษรเบรลล์ดว้ ยเครือ่ งสแกนภาพ
ทัว่ ไป จากนัน้ น�ำข้อมูลภาพเอกสารอักษรเบรลล์เหล่านีม้ าค�ำนวณโดยอาศัยเทคนิคการประมวลผลภาพและ
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งจุดรอยนูนของอักษรเบรลล์ที่ปรากฎอยู่บนกระดาษที่ใช้ซ�้ำได้และ/หรือ
กระดาษขาวเรียบ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
นายศศิน เทียนดี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
		
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
0 8519 4676 7
faassst@ku.ac.th และ sasin.tiendee@gmail.com

เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร. สุภาพ ชูพันธ์
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร 1401006119 เรื่องระบบให้ความร้อนกับวัสดุทางการเกษตรด้วยคลื่นถี่วิทยุ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

จากการส�ำรวจเมื่อปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ (อ.เมือง) เป็นพื้นที่ที่มลพิษสูงถึง PM 2.5 ซึ่งจากปัญหามลพิษ
หมอกควัน และฝุ่นละอองดังกล่าว ได้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความสูญเสียต่อ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว ท�ำให้มีผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคมะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้น จากการวิจัยของนายแพทย์
พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า คนเชียงใหม่มีโอกาสป่วยเป็น
โรคมะเร็งปอดสูงถึง 2 เท่าของคนในภาคอื่น
จากปัญหาดังกล่าว ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วบางส่วนเลีย่ งไปท่องเทีย่ วแหล่งอืน่ โดยจากการสอบถามธุรกิจโรงแรม
ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำปาง เชียงราย และเม่ฮอ่ งสอน พบว่า ธุรกิจโรงแรม
ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ มีอัตราการยกเลิกห้องพักสูง หลายโรงแรมจึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการรายงาน
ค่าฝุ่นละอองแบบระบบ Real Time เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันการวัด
ฝุน่ ละอองโดยทัว่ ไปใช้วธิ กี ารวัดตามระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ซึง่ หมายความว่า การวัดค่าฝุน่ ละออง
โดยดูดอากาศผ่านแผ่นกรอง ซึง่ มีประสิทธิภาพในการกรองฝุน่ ละอองขนาด 0.3 ไมครอน(Micron) ได้รอ้ ยละ 99
แล้วหาน้าหนักฝุน่ ละอองจากแผ่นกรองนัน้ ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างฝุน่ ค่อนข้างนาน ในบางครัง้
อาจใช้เวลาทัง้ วันหรือหลายวันในการวัด ทางห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ฟิสกิ ส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์ และนายสุวิทย์ วงศ์ศิลา จึงได้มีการพัฒนาตัว Sensor วัดฝุ่นใน
บรรยากาศทีใ่ ช้หลักการของการวัดอนุภาคโดยใช้แสง Laser สามารถน�ำมาใช้วดั จ�ำนวนอนุภาคทีแ่ ขวนลอย
ในอากาศในหน่วยปริมาตร 0.3-10 ไมครอน โดยตัววัดแบบนีจ้ ะส่งสัญญาณทีเ่ ป็นแบบ Digital output ออกมา

สรุปเทคโนโลยี

ใช้ตัว Sensor วัดฝุ่นในบรรยากาศที่ใช้หลักการของการวัดอนุภาคโดยใช้แสง Laser สามารถน�ำมาใช้วัด
จ�ำนวนอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศในหน่วยปริมาตร 0.3-10 ไมครอน โดยตัววัดแบบนี้จะส่งสัญญาณที่
เป็นแบบ Digital output ออกมา เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาโดยระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งสามารถพัฒนาได้ง่าย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ณัฐพร สาครวาสี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
โทรศัพท์
: 0 5394 2088 ต่อ 309
อีเมล์
: nuttaporn@step.cmu.ac.th
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เครื่องตรวจสุขภาพส่วนบุคคล
(personal healthcare monitoring system)
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโรค NCDs ที่มีจ�ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในแต่ละปี
ทัว่ โลกกว่า 9.4 ล้านคนและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง แต่กลับพบว่าผูท้ มี่ คี วามดันโลหิตสูงทัว่ โลกจะทราบว่า
ตนเองมีความดันโลหิตสูงเพียงร้อยละ 50 เท่านัน้ นอกจากนีโ้ รคความดันโลหิตสูงยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรค
แทรกซ้อนอืน่ ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง และภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถงึ 50% จากความส�ำคัญ
ดังกล่าวนักวิจยั จึงได้คดิ ค้น เครือ่ งตรวจสุขภาพส่วนบุคคลทีใ่ ช้เทคโนโลยีทางแสงซึง่ จะมีลกั ษณะของอุปกรณ์
การวัดและเทคนิคต่างกันในแต่ละเทคโนโลยี เพือ่ ตรวจวัดค่าความดันเลือด, อุณหภูมริ า่ งกาย, อัตราการเต้น
ของหัวใจ และ SpO_2 ที่เป็นข้อมูลร่างกายพื้นฐาน ใช้งานโดยการวางมือข้างซ้ายลงบนเครื่องตรวจสุขภาพ
ส่วนบุคคล แล้วรอประมาณ 5 วินาที จากนัน้ เครือ่ งก็จะประมวลผลและแสดงผลออกทางระบบทีว่ างแผนไว้
เช่น ถ้าเครื่องอยู่ที่โรงพยาบาลหน้าจอจะขึ้นบนจอคอมหรือจอ LCD ที่ต่อแยกออกมา แต่ถ้าใช้ในครอบครัว
ก็จะใช้ระบบทีใ่ ช้ตามบ้านก็จะเน้น IOT (internet of thing) เพือ่ จะได้บนั ทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน และ
สามารถติดตามผลได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ดัง้ นัน้ เครือ่ งตรวจสุขภาพส่วนบุคคลนี้ จึงตอบโจทย์ของการแก้ปญ
ั หาคือ
ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการวัดข้อมูลทางสุขภาพให้กับผู้ใช้งานได้ภายในเครื่องเดียวสรุปเทคโนโลยี

สรุปเทคโนโลยี

เครื่องตรวจสุขภาพส่วนบุคคลนี้ สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดอุณหภูมิของร่างกาย วัดความดัน
และวัดระดับออกซิเจน ซึง่ แสดงผลผ่านทางหน้าจอได้พร้อมกัน ท�ำให้เกิดความสะดวกสบาย เกิดความรวดเร็ว
ลดเวลาในการตรวจวัดคัดกรองผูป้ ว่ ยของสถานพยาบาล ลดความผิดพลาดในการจดบันทึกค่าจากการผิดพลาด
ของผู้ท�ำการตรวจ และท�ำให้บุคลากรที่ท�ำหน้าท�ำการคัดกรองผู้ป่วยลดลง หรือท�ำการตรวจวัดเองที่บ้าน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ณัฐพร สาครวาสี
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
โทรศัพท์
: 0 5394 2088 ต่อ 309
อีเมล์
: nuttaporn@step.cmu.ac.th

เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบ IOT
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์ และคณะวิจัย
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 0601003162 เรื่อง เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบพกพา
ยื่นค�ำขอวันที่ 29 มิถุนายน 2549

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

จากการที่ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับปัญหาผลกระทบจากอุบัติเหตุ โดยสาเหตุหลักและการเสียชีวิตมาจาก
พฤติกรรมการเมาแล้วขับถึงร้อยละ 50 (พ.ศ. 2541-2551) รัฐบาลยกให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยก�ำหนดให้ปี
2554-2563 ให้ทุกภาคส่วนด�ำเนินการโครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ท�ำการสร้างและพัฒนา
เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบคัดกรอง ตามค�ำขอสิทธิบัตรประเทศไทย เลขที่ 096847
ภายใต้ชื่อเรื่องของการประดิษฐ์ “เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ” โดยใช้ตัวตรวจวัดแบบ
เซมิคอนดัคเตอร์ออกไซด์ ซึ่งยังต้องใช้หลอดเป่าในการตรวจวัดไอแอลกอฮอล์ วัดค่าได้ตั้งแต่ 10-120 mg%
BAC ซึ่งค่าที่อ่านได้นี้ค่อนข้างหยาบ
นอกจากนัน้ ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ฟิสกิ ส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ท�ำการพัฒนา
เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบคัดกรองเพื่อใช้ส�ำหรับพนักงานขับรถโดยสารหรือรถ
โดยทั่วไป ภายใต้ชื่อเรื่องของการประดิษฐ์ “เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจอย่างละเอียด
ในย่าน 0-100 mg% BAC” ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบคัดกรองในรุน่ ที่พฒ
ั นาขึน้ มาจากเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ
แบบพกพา รวมถึงได้พัฒนากระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ เพื่อให้
เหมาะสมกับการสอบเทียบส�ำหรับเครื่องรุ่นดังกล่าว ให้สามารถตรวจสอบพนักงานขับรถ โดยเน้นที่
ตรวจสอบได้ตั้งแต่ 0 mg% BAC ขึ้นไป จนถึง 100 mg% BAC

สรุปเทคโนโลยี

เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบ IOT ที่มีเซนเซอร์เป็นแบบเซมิคอนดัคเตอร์ออกไซด์
รวมถึงกระบวนการสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ เพื่อที่จะสามารถพกพาน�ำไป
ใช้งานในที่ต่างๆ ทั่วไป ซึ่งข้อมูลที่วัดได้สามารถส่งผ่านระบบอินเตอร์เนท เพื่อที่จะแสดงผลแบบเรียลไทม์
และเก็บข้อมูลไว้วิเคาะห์ได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในระดับในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ณัฐพร สาครวาสี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

: 0 5394 2088 ต่อ 309
: 0 8622 4546 6
: nuttaporn@step.cmu.ac.th

205

ระบบการฝึกฝนและทดสอบความยืดหยุ่นการเรียนรู้
ของสมองขั้นสูง
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นายวราวุธ ช่วงชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร เลขที่ 1701001865 เรื่อง ระบบการฝึกฝนและทดสอบความยืดหยุ่นการเรียนรู้ของสมองขั้นสูง

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ผลกระทบของสทรูป (Stroop Effect) คือแบบทดสอบการอ่านค�ำ และสีหมึกตัวอักษรทีพ่ มิ พ์ลงบนกระดาษ
ร่วมกับการจับเวลา เป็นปรากฏการณ์ที่ถูกค้นพบโดย จอห์น ไรลีย์ สทรูป (John Ridley Stroop) โดยการ
พิมพ์ชื่อค�ำของสีด้วยสีที่ตรงข้ามกัน จึงเป็นการยากที่จะบังคับให้บอกเฉพาะชื่อสีโดยไม่อ่านตัวหนังสือ
ค�ำของสีที่เห็นถือเป็นตัวกระตุ้นภายนอกเพื่อให้เกิดค�ำ (เส้นทางแรก) ในขณะที่สีหมึกท�ำให้เกิดการบอกชื่อ
(เส้นทางหลัง) ซึง่ เส้นทางแรกไปรบกวนเส้นทางหลัง จึงท�ำให้เกิดการใช้เวลามากขึน้ ในการรวบรวมการกระตุน้
เพือ่ ให้เกิดการตอบสนองทีถ่ กู ต้อง การอ่านค�ำจะยังคงเกิดขึน้ โดยอัตโนมัตถิ งึ แม้วา่ การอ่านนัน้ จะเป็นการอ่าน
ค�ำที่ผิด รวมถึงเป็นสาเหตุของการตอบสนองที่ขัดแย้งกัน การที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอ่านค�ำต่างๆ ได้
เหตุจากการเกิดกระบวนการท�ำงานของระบบประสาทอัตโนวัติขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ ปัจจุบัน ผลกระทบของ
สทรูป ได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบระบบประยุกต์บนอุปกรณ์จอสัมผัส เป็นการแสดงค�ำถาม
บนหน้าจอของอุปกรณ์ และสามารถสัมผัสที่หน้าจอเพื่อตอบค�ำถามได้บนหน้าจอเดียวกัน พบปัญหาที่ว่า
ระบบประยุกต์เป็นภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้กลุ่มประชากรไทยที่มีข้อจ�ำกัดทางด้านภาษาไม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง รวมถึง ระดับชั้นของการทดสอบยังไม่มาก และหลากหลายเพียงพอ
ที่จะสามารถจ�ำแนกให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ส�ำหรับการทดสอบกระบวนการท�ำงานใน
ความยืดหยุ่นการเรียนรู้ของสมองขั้นสูงได้

สรุปเทคโนโลยี

แสดงผลภาษาไทย บันทึกผลในหน่วยไมโครวินาที สามารถส่งออกผลทดสอบผ่านการเชื่อมต่อเทคโนโลยี
เครือข่ายแบบไร้สาย มีระดับชัน้ ของระบบทีส่ ามารถจ�ำแนกความแตกต่างให้ชดั เจนเพือ่ การทดสอบกระบวนการ
ท�ำงานของสมองขั้นสูงถึง 6 ระดับ 18 ขั้น

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0 2564 4440 ต่อ 1664-5
0 2564 2887
tu.tuipi@gmail.com

กระดานอินเตอร์แอคทีฟ
แบบวีโมตที่เขียนด้วยปากกาอินฟราเรด
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12522 เรื่อง กระดานอินเตอร์แอคทีฟแบบวีโมตที่เขียนด้วยปากกาอินฟราเรด

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

สือ่ การสอนทีเ่ ป็นตัวกลางในส่งผ่านความรูจ้ ากครูไปสูน่ กั เรียน ตัง้ แต่ในอดีตถึงปัจจุบนั ทีเ่ ริม่ จากกระดานด�ำ
(Blackboard หรือ Chalkboard) ทีม่ ขี อ้ จ�ำกัด ไม่สามารถบันทึกได้โดยตรง ยากต่อการเคลือ่ นย้าย มีอนั ตราย
จากฝุ่นละอองของชอล์ก ยากต่อการแสดงภาพเคลื่อนไหว มาสู่กระดานขาว (Whiteboard) ซึ่งแก้ปัญหา
จากการใช้ชอล์กมาเป็นหมึกเคมีแต่กย็ งั มีราคาทสูง หมึกแห้งเร็วและไม่สามารถบันทึกข้อมูลจากกระดานได้
โดยตรง จนมาถึงปัจจุบัน เป็นกระดานอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ที่สามารถบันทึกข้อมูลที่ปรากฏบน
กระดานลงในคอมพิวเตอร์ได้ เคลื่อนย้ายได้ ง่ายต่อการติดตั้ง สามารถลบและน�ำเสนอได้อย่างรวดเร็ว
สามารถแสดงภาพเคลือ่ นไหวและสือ่ ผสมในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน แต่ยงั คงมีราคาทีส่ งู อยูใ่ นช่วง
ประมาณ 100,000-300,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แพงมากเมื่อเทียบกับกระดานด�ำหรือกระดานขาว
งานวิจยั ชิน้ นี้ จึงน�ำเสนอกระดานอินเตอร์แอคทีฟแบบวีโมตทีเ่ ขียนด้วยปากกาอินฟราเรด ซึง่ เป็นกระดานที่
จัดสร้างโดยใช้เทคโนโลยีร่วมระหว่างวีโมต (Wiimote) และปากกาอินฟราเรด (Infrared) โดยผู้ใช้สามารถ
ใช้ปากกาอินฟราเรดเพื่อเขียนเสมือนใช้ชอล์กหรือปากกาเคมี หรือ ใช้คลิกเหมือนเมาส์ ในขณะที่วีโมต
ท�ำหน้าทีร่ บั สัญญาณรังสีอนิ ฟราเรดและสัง่ การจอภาพให้แสดงภาพตามต้องการ การส่งข้อมูลท�ำผ่านบอร์ด
กระจายสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (Tablet) ท�ำให้สามารถ
รับสัญญาณวีโมตได้ในบริเวณกว้าง ผู้ใช้สามารถสั่งการได้ในระยะไกล คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กท�ำ
ให้อุปกรณ์ส่วนประกอบของกระดานมีน�้ำหนักเบาและสะดวกในการพกพา

สรุปเทคโนโลยี

กระดานอินเตอร์แอคทีฟแบบวีโมตที่เขียนด้วยปากกาอินฟราเรด ประกอบด้วยหกส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็น
ปากกาอินฟราเรดท�ำหน้าที่เสมือนชอล์กหรือปากกาเคมีเขียนกระดาน หรือ ท�ำหน้าที่เสมือนเมาส์เพื่อใช้
เลือกหรือปรับคุณสมบัติของข้อความหรือรูปที่แสดงบนกระดาน ส่วนที่ 2 เป็นวีโมตท�ำหน้าที่รับสัญญาณ
อินฟราเรดจากปากกาอินฟราเรดเพื่อแปลงเป็นค�ำสั่งส�ำหรับด�ำเนินการในขั้นตอนการแสดงข้อความหรือ
ภาพบนกระดาน ส่วนที่ 3 เป็นบอร์ดกระจายสัญญาณบลูทูธท�ำหน้าที่รับสัญญาณจากวีโมตในระยะไกล
และส่งสัญญาณให้ส่วนที่ 4 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ท�ำหน้าที่ประมวลผลและส่งสัญญาณภาพไปยัง
ส่วนที่ 5 คือ โปรเจคเตอร์ ซึ่งท�ำหน้าที่รับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อแสดงบนส่วนที่ 6 คือ
จอภาพ ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทสี่ ามารถน�ำเสนอแบบสไลด์ หรือแสดงสือ่ มัลติมเี ดียได้ดว้ ย สามารถบันทึกหรือลบ
ข้อมูลที่แสดงบนกระดานได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถเขียนหรือสั่งการกระดานได้ในระยะไกล
และใช้งานกระดานได้พร้อมกันในจ�ำนวนไม่จ�ำกัด

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณอทิตยา โพนทอง
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

:
:
:
:

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 4375 4192
0 9565 906 42
msu_ipmo@hotmail.com
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การสื่อสารระหว่างคนและคอมพิวเตอร์
เพื่อการประยุกต์ใช้งานในห้องผ่าตัดด้วยกล้อง 3 มิติ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

ผศ.ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์, น.ส.ดาวรัชฎา วงจันดา, นายอรรนพ กอบหิรัญ,
นพ.ไกรยศ เกียรติสุนทร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ความรู้ เรื่อง การท�ำงานของระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ในห้องผ่าตัดด้วยท่าทางการเคลื่อนที่ของมือ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

อุปกรณ์พน้ื ฐานทีส่ �ำคัญส�ำหรับห้องผ่าตัดคือเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์นจี้ ะใช้ส�ำหรับดูขอ้ มูลต่างๆ
เช่น รูปภาพของผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัด การที่อุปกรณ์ในห้องผ่าตัดอยู่ในสภาพปลอดเชื้อเป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในการผ่าตัด คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หนึ่งท�ำให้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อ
ได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมาท์และคีบอร์ด ส�ำหรับการแสดงผลภาพประกอบขณะผ่าตัด พยาบาลหรือ
ผูช้ ว่ ยจะเป็นผูค้ วบคุมการท�ำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และสือ่ สารระหว่างแพทย์ผทู้ �ำการผ่าตัด ซึง่ การผ่าน
ข้อมูลจากแพทย์ส่งพยาบาลหรือผู้ช่วยท�ำให้ไม่สะดวกในการท�ำงาน และ ท�ำให้การสื่อสารผิดพลาดได้
จากข้อจ�ำกัดข้างต้น อุปกรณ์ทลี่ ดการสัมผัสและยังคงสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้จงึ เป็นทีต่ อ้ งการ เพือ่ ให้
แพทย์ท�ำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นและถุงมืออยู่ในสภาพปลอดเชื้อ โดยในปัจจุบันได้มีงานวิจัยหลายฉบับ
ได้น�ำเสนอเทคโนโลยีตา่ งๆ ไว้เพือ่ ลดการติดเชือ่ ในกรณีสงั่ งานในห้องผ่าตัด เช่น การแสดงอารมณ์ การใช้มอื
การใช้ท่าทางของร่างกาย การมอง
จากปัญหาในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่จ�ำกัด และ ความต้องการของแพทย์ในการท�ำงานและสั่งการคอมพิวเตอร์
ทีต่ า่ งกัน จึงเป็นทีม่ าให้คณะวิจยั น�ำเสนอการพัฒนาระบบสัง่ การคอมพิวเตอร์ในห้องผ่าตัดด้วยกล้อง 3 มิติ
เพือ่ ให้มอื ของแพทย์และผูป้ ฏิบตั งิ านในห้องผ่าตัดปลอดการติดเชือ้ จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และลดอันตราย
จากแผลติดเชื้อในผู้ป่วยได้ต่อไป

สรุปเทคโนโลยี

ระบบนีน้ �ำเสนอ การสือ่ สารระหว่างคนและคอมพิวเตอร์เพือ่ การประยุกต์ใช้งานในห้องผ่าตัดด้วยกล้อง 3 มิติ
โดยชุดท�ำ่ ค�ำสัง่ ทีค่ วบคุมด้วยมือ มีทงั้ หมด 7 ท่าทาง และมีความแม่นย�ำของระบบ 95.72% ความผิดพลาด
ของระบบ เกิดจากท่าทางเริ่มต้นที่ไม่เหมาะสม และ การเคลื่อนที่ของมือไม่เหมาะสม ซึ่งมีความผิดพลาดที่
0.24% และ 4.05%

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
				 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์มือถือ
: 0 8778 3649 8
อีเมล์
: theekapun@g.swu.ac.th

เครื่องระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นายธีระวัฒน์ บริบูรณ์ 			
นายวิรศักดิ์ กุมารสิทธิ์
นายธีรศักดิ์ พลขุนทด
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ในปัจจุบนั มนุษย์มกี ารใช้ไฟฟ้าในชีวติ ประจ�ำวันเพิม่ ขึน้ ทุกวัน เพราะไฟฟ้าเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความเป็นอยู่
แต่เนื่องจากสภาวะโลกร้อนท�ำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ประชากรต้องเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
บ้านทีพ่ กั อาศัยหรือโรงงานสถานประกอบการ ต่างก็รบั ภาระค่าใช้จา่ ยไฟฟ้าเกีย่ วกับการใช้เครือ่ งปรับอากาศ
เพิ่มขึ้น จึงได้เล็งเห็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมจากเครื่องระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศมา
สร้างกังหันลมขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและน�ำไปใช้ประโยชน์

สรุปเทคโนโลยี

ทางนักประดิษฐ์จึงได้จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ
โดยออกแบบโครงสร้างให้สะดวกต่อการใช้งาน ติดตั้งได้ง่าย ให้ลมระบายความร้อนผ่านใบพัดเพื่อสร้าง
พลังงานจัดเก็บในแบตเตอรี่ แล้วใช้กระแสไฟฟ้าที่ได้มาเป็นแหล่งพลังงานให้กับปั๊มน�้ำในการสร้างหมอกน�้ำ
ไประบายความร้อนให้กับคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของคอมเพรสเซอร์และ
ลดค่าใช้จ่ายลงได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์วิชญุตร์ ทิมาบุตร
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
0 2744 7356 ต่อ 246
0 8666 6953 0
witchayut@southeast.ac.th
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มิเตอร์น�้ำแบบดิจิทัล
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นาย ศรายุธร์ บุญเกิด
นาย วสันต์ สายทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

เนือ่ งจากน�ำ้ เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ในการด�ำรงชีวติ เพือ่ อุปโภค บริโภค ทัง้ มนุษย์ พืช สัตว์และงานทางด้าน
อุตสาหกรรม โดยในงานด้านอุตสาหกรรมนั้นส่วนใหญ่จ�ำเป็นต้องใช้น�้ำเป็นหลักในการผลิต โดยเฉพาะใน
เรื่องการตรวจสอบการค่าน�้ำประปา ซึ่งถ้าเกิดเราไม่สามารถรับรู้ปริมาณการใช้น�้ำหรือความจ�ำเป็นต้อง
ใช้ได้นั้นอาจท�ำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ประโยชน์โดยไม่มีเหตุอันควร
จากเหตุข้างต้นนี้ทางผู้จัดท�ำจึงได้มีแนวคิดริเริ่มท�ำ เครื่องตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเสียน�้ำไปโดยใช่เหตุ
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลการวัดเกณฑ์ของปริมาณน�้ำและค�ำนวณค่าน�้ำประปาในแต่ละเดือนได้

สรุปเทคโนโลยี

จากแนวความคิดเหล่านี้จึงน�ำไปรวมกับการสร้างควบคุมระดับน�้ำให้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ระบบค�ำนวณ
ค่าน�้ำประปาแบบดิจิทัลโดยแสดงผ่านจอ LCD โดยหลักการท�ำงานคือจะติดตั้งตัว Water Flow Sensor ไว้
ที่ทางเข้าต�ำแหน่งของท่อที่เราท�ำการวัด

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
0 2744 7356 ต่อ 246
0 8394 6151 4
songpon@southeast.ac.th

ระบบแจ้งเตือนและการค้นหารถจักรยานยนต์
แบบเวลาจริงเมื่อถูกโจรกรรม
เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

นักวิจัย

นายปรีชา ลดขุนทด
นายสุขกิตติ หนูพลกรัง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบันนี้ภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวท�ำให้บริษัทหรือโรงงานมีภาวะขาดทุน เป็นเหตุให้เกิดการเลิก
จ้างพนักงานเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้จ�ำนวนการว่างงานมากขึ้นจึงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันที่ต้อง
ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว เป็นเหตุให้ผวู้ า่ งงานหลายคนหันมาโจรกรรมสิง่ ของเพือ่ หาเงินมาประทังชีวติ
ของตนเองและครอบครัว รวมทัง้ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากยาเสพติด ซึง่ ผูท้ ตี่ ดิ ยาเมือ่ เกิดอาการอยากยา และไม่มี
เงินซือ้ ก็จะท�ำการโจรกรรมทรัพย์สนิ ต่างๆ ซึง่ ในปัจจุบนั ถือว่า รถจักรยานยนต์เป็นเป้าหมายอันดับแรกของ
การถูกโจรกรรม เพราะมีระบบป้องกันการโจรกรรมน้อย และรถจักรยานยนต์ท่ีถูกโจรกรรมไปนั้นมีโอกาส
ทีจ่ ะค้นหาหรือติดตามเจอได้ยาก ท�ำให้ผโู้ จรกรรมหันมาใช้ชอ่ งว่างนีใ้ นการโจรกรรมมากขึน้ เพราะเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการป้องกันที่มีใช้ในปัจจุบันเพียงแค่ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ป้องกันการขโมยและการโจรกรรมไว้กับ
รถจักรยานยนต์เท่านั้น

สรุปเทคโนโลยี

ระบบจะท�ำการตรวจจับการเคลื่อนไหว และแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากรถจักรยานยนต์แล้วแจ้งเตือนไปยัง
ผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ด้วยการส่งเสียงร้อง แต่ถ้าหากเจ้าของรถจักรยานยนต์อยู่ห่าง หรือไกลจาก
จุดเกิดเหตุมาก ก็จะไม่สามารถรับรูถ้ งึ สัญญาณกันขโมยหรือการโจรกรรมนีไ้ ด้ ยิง่ ท�ำให้ไม่สามารถทราบถึง
ต�ำแหน่งและสถานะของรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมไปได้ได้การพัฒนาเพื่อต่อยอดความสามารถของ
ระบบเดิมด้วยการเพิ่มระบบแจ้งเตือนผ่านระบบเอสเอ็มเอสที่จะแจ้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเจ้าของ
รถจักรยานยนต์

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
อีเมล์
:

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
0 2744 7356 ต่อ 246
0 8394 6151 4
songpon@southeast.ac.th
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เครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ระบบเฝ้าสังเกตสิ่งแวดล้อมและเตือนภัยพิบัติ มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมสามารถใช้ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ สิง่ ส�ำคัญของระบบคือเครือ่ งตรวจวัด
ที่สามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ที่สนใจผ่านทางเครื่องแม่ข่ายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ แสดงผลข้อมูล และแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องเพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สรุปเทคโนโลยี

เครือ่ งตรวจวัดและเฝ้า่ ระวังสิง่ แวดล้อมขนาดเล็ก สามารถตรวจวัดสภาพแวดล้อมเบือ้ งต้นได้ เช่น ระดับนำ�้ ,
อุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ, ปริมาณน�้ำฝน และส่งข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย
เพื่อจัดเก็บยังฐานข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือ
แจ้งเตือนภัยในเครือข่ายสังคมอื่นๆ ต่อไป

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณจิรพร อัฐมาลา
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี : สวทช. ภาคเหนือ
โทรศัพท์
: 0 5322 6264
อีเมล์
: jiraporn@nstda.or.th

อุปกรณ์สื่อสารไร้สายแบบลอร่าเพื่อเทคโนโลยีไอโอที
ส�ำหรับอุตสาหกรรม 4.0
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม
อาจารย์ธนภพ ธรรมธนบดี
ศูนย์เชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
องค์ความรู้ เรื่อง lora

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันระบบ IoT มีความนิยมสูงขึ้นดังนั้นทุกภาคส่วนจึงมีความสนใจ ดังนั้น LoRa ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้
Power น้อย และ คลื่นความถี่ฟรี จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก

สรุปเทคโนโลยี

LoRaWAN จะใช้คลืน่ ความถีท่ เี่ ป็น ISM Band ซึง่ ฟรี ท�ำให้การจัดตัง้ Cell site หรือระบบสามารถท�ำเองได้
ทั้งหมดโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

:
:
:
:
:

ศูนย์เชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
0 2763 2600 ต่อ 2926
0 9151 8015 1
0 2763 2700
wimol@tni.ac.th
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อุปกรณ์ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถยนต์
เพื่อความปลอดภัย
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม
ศูนย์เชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

องค์ความรู้ เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดการขับขี่

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบันปัญหาทางด้านการขับรถนั้นเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากการขับรถที่ไม่ปลอดภัยมีความเร็วสูงและ
ฉวัดเฉวียน สามารถท�ำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการกระทบกระทังกับผู้ใช้รถใช้ถนนบุคคลอื่นได้

สรุปเทคโนโลยี

1. Accelerometer
2. GPS
สามารถแจ้งเตือนแก่ผู้ขับขี่ที่มีการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา

สถานภาพของผลงานวิจัย

ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี :
				
โทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
โทรสาร
:
อีเมล์
:

ศูนย์เชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ,
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
0 2763 2600 ต่อ 2926
0 9151 80151
0 2763 2700
wimol@tni.ac.th

อุปกรณ์บอกหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล
ส�ำหรับคนตาบอด
เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

นักวิจัย

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 16030000952 เรื่อง เครื่องอ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลส�ำหรับคนตาบอด

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนตาบอดที่ยึดอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เมื่อคนตาบอด
รับสลากกินแบ่งรัฐบาลมาแล้ว คนตาบอดจะทราบหมายเลขของสลากได้โดยการให้คนสายตาปกติชว่ ยอ่าน
จากนัน้ คนตาบอดจะเพิม่ อักษรเบรลล์ลงบนสลากโดยใช้เครือ่ งมือทีเ่ รียกว่าสเลต (Slate) และดินสอ (Stylus)
เพื่อให้สามารถทราบได้ว่าหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นหมายเลขอะไร
ในปัจจุบันได้มีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์อ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว (เลขที่อนุสิทธิบัตร 10405) ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวรางเลือ่ นและตัวเลือ่ นทีท่ �ำหน้าทีจ่ บั ยึดโทรศัพท์มอื ถือและสามารถเลือ่ นปรับระยะเข้า-ออกได้
และมีฐานส�ำหรับยึดช่องใส่สลาก ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวฯ จะต้องใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือที่ได้ติดตั้ง
แอพพลิเคชัน่ ทีส่ แกนสลากจากช่องใส่สลาก โดยในการใช้งานนัน้ จะต้องติดตัง้ ให้ดา้ นหน้ากล้องของโทรศัพท์
มือถือชี้ตรงไปยังช่องใส่สลาก จากนั้นขยับตัวเลื่อนเข้า-ออก เพื่อให้ได้ระยะที่แอพพลิเคชั่นสามารถอ่าน
หมายเลขได้ โดยแอพลิเคชัน่ จะแสดงผลการอ่านหมายเลขให้ผใู้ ช้ทราบในรูปแบบของเสียง ซึง่ ในทางปฏิบตั แิ ล้ว
อาจเป็นเรื่องยากพอสมควรส�ำหรับคนตาบอด ทั้งในการใช้งานแอพลิเคชั่นบนมือถือ รวมไปถึงการติดตั้ง
และใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวฯ

สรุปเทคโนโลยี

เป็นอุปกรณ์ประดิษฐ์ที่สามารถอ่านตัวเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างแม่นย�ำและสะดวกต่อผู้ใช้งานจริง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สถานภาพของผลงานวิจัย

ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
สนใจสอบถามข้อมูล

น.ส.ภัทรนันท์ นาคาคง

หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

: อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

: 0 5596 8718
: 0 8466 3626 8
: pataranann@nu.ac.th
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