กล่องโฟมอเนกประสงค์ (Healthy Box)
รตมิธนพ
ั นนด่พัเนาธมิ
งลตผร
ผลงานเด่

นักวิจัย
ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย และ เดชาวัต วิถีเรืองรัศมี
วิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลผลงานและจุ ดเด่น
เป็นกล่องโฟมทีม่ จี ำ� หน่ายปกติ แต่นำ� มาเคลือบน�ำ้ ยางธรรมชาติทดี่ ดั แปรงโมเลกุล ท�ำให้เกิดความปลอดภัย
จากการแพ้โปรตีนและไม่มีกลิ่น ไม่ขึ้นราและลดการสะสมของจุลินทรีย์ เก็บความเย็นได้นานเป็นสองเท่า
สามารถน�ำมาใช้ใหม่ได้โดยไม่มกี ลิน่ แม้วา่ จะใช้แช่อาหารทะเลก็ตาม นอกจากนัน้ น�ำ้ แข็งทีล่ ะลายไม่สามารถ
ซึมออกมาข้างนอกที่อาจท�ำให้เปื้อนเลอะเทอะรอบบริเวณพื้นที่ ทั้งนี้กล่องที่เคลือบยางยังคงมีน�้ำหนักเบา
ผูใ้ ช้มนั่ ใจในความปลอดภัยต่อสุขภาพ จึงเป็นการเพิม่ ลู ค่าให้กล่องโฟม เนือ่ งจากเป็นการเพิม่ อายุการใช้งาน
แก่กล่องโฟมให้นานขีน้ จึงเป็นการลดขยะปัญหามลภาวะเป็นพิษได้ในทางอ้อม และช่วยลดสภาวะโลกร้อน
จุดเด่นด้านการผลิตคือ ไม่ซับซ้อน ผลิตได้ง่าย ต้นทุนต�่ำ
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
น�้ำหนักเบา สะดวกกับการใช้งาน
สามารถยืดอายุความสดของอาหารได้นาน โดยเก็บรักษาอุณหภูมติ ลอดระยะเวลาการขนส่งอาหารทะเล
ได้นาน 2 วัน
ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาปนเปื้อนกับอาหารที่บรรจุอยู่
เมื่อใช้ในครั้งต่อไปไม่มีกลิ่นและไม่ขึ้นราที่ตัวผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
การประยุ กต์ใช้งาน
องค์ความรู้ที่มีสามารถน�ำไปประยุกต์เคลือบบนวัสดุอื่น ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ ตัวกล่องโฟมสามารถ
ประยุกต์โดยการตกแต่งภายนอก สามารถใช้เป็นกระเป๋าแฟชั่นได้ แล้วยังทนทานกันเปียกได้อีกด้วย
สถานภาพทรัพย์สินทางปั ญญา
อนุสิทธิบัตร
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถน�ำไปใช้งานจริงได้
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี
ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ ชัย
วิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์
: 090 982 3332		
Email
: porasa55@gmail.com
เดชาวัต วิถเี รื องรั ศมี
วิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์
: 098 184 0136		
Email
: dechawat_jeff007@hotmail.com
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การผลิตซอสฟั กข้าว
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
วิมลศรี พรรณธนประเทศ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้ เรื่อง การผลิตซอสฟักข้าว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ต้องการเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ทกี่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ร่างกาย เพือ่ ช่วยลดสารต้านอนุมลู อิสระ
ที่ดีที่สุด โดยท�ำการทดสอบด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาด้วยเทคนิคทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานสากล
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ซอสฟักข้าวของ วว. มีประโยชน์ต่อสุขภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
เป็นเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ประสงค์แสวงหาผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อน�ำไปผลิตสู่
เชิงพาณิชย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
: 02 577 9438
Email
: pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการไมเกรน
จากสารสกัดเก๊กฮวย 4grain
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.กฤติยา ทิสยากร
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรที่ไม่เป็นพิษ และมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดศีรษะจากไมเกรน
โดยการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบผงชงละลายน�ำ้ ซึง่ น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับ
ผู้ที่ทรมานจากอาการไมเกรน
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาธุรกิจด้านอาหารเสริมหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
: 02 577 9438
Email
: pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ
ส�ำหรับผู ้ออกก�ำลังกาย power plus
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
อุบล ฤกษ์อ�่ำ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
การวิจัยและพัฒนา การศึกษาสารส�ำคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ความอ่อนล้าจากการออกก�ำลังกาย เนื่องจากปัจจุบัน กระแสการรักษาสุขภาพและการออกก�ำลังกาย
ก�ำลังเข้ามามีบทบาทส�ำคัญของคนไทย และผลไม้ไทย เช่น ตะขบ ก็เป็นผลไม้ทที่ กุ คนมองข้ามความส�ำคัญ
ซึ่งตะขบหากมองในมุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะสาระส�ำคัญที่อยู่ในตะขบ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
เป็นเทคโนโลยีทพี่ ร้อมให้ผปู้ ระกอบการทีส่ นใจ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
น�ำไปผลิตและจัดจ�ำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีผลการยืนยันการทดสอบประสิทธิภาพและผ่านการศึกษา
ความปลอดภัยในสัตว์ทดลองแล้ว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
: 02 577 9438
Email
: pannipa@tistr.or.th
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โพรเฮิร์บ (ProHerb) ส�ำหรับควบคุมระดับน�้ำตาล
และเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases, NCDs) ที่รุนแรงที่สุดในโลก
วิธีการดูแลรักษาโรคเบาหวานที่ส�ำคัญคือ การคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การใช้ยาเม็ด
ลดน�ำ้ ตาลเป็นการรักษาเพือ่ ให้มอี นิ ซูลนิ ออกมาให้พอเพียงทีจ่ ะลดระดับน�ำ้ ตาลในเลือดลงมาสูป่ กติ แต่ไม่ได้
เป็นการยับยัง้ การด�ำเนินโรคของเบาหวาน สมุนไพรหลายชนิดมีรายงานการศึกษาว่ามีฤทธิล์ ดระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือด หนึง่ ในสมุนไพรทีม่ คี วามโดดเด่นมากทีส่ ดุ ในการลดน�ำ้ ตาลคือ ผักเชียงดา (Gymnema inodorum
Decne.) วว. โดยศูนย์เชีย่ วชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
(ศคช.) ท�ำการวิจยั พบว่า โพรไบโอติก Bifidobacterium animalis subsp. Lactis Lactis ทีไ่ ด้จากประชากรไทย
สามารถลดระดับน�ำ้ ตาลในเลือดและกระตุน้ การหลัง่ ฮอร์โมนอินซูลนิ ได้ วว. จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ “โพรเฮิรบ์
(ProHerb)” ที่มีองค์ประกอบส�ำคัญคือ Bifidobacterium animalis subsp. Lactis และใบชาเชียงดา
เป็นผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนัลส�ำหรับการควบคุมระดับน�้ำตาลและเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
คุณประโยชน์มหาศาลต่อสุขภาพของโพรไบโอติกและโอกาสของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุขภาพทีเ่ ติบโต
อย่างมาก เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคปัจจุบนั ให้ความตระหนักถึงสุขภาพตนเองและนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
มากขึ้น ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน (Functional food) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ โดยตลาดอาหารประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป และ
แม้แต่ในเอเชียก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนัล “โพรเฮิร์บ (ProHerb)”
จากโพรไบโอติกประจ�ำถิน่ (ได้จากประชากรไทย) และผักเชียงดาซึง่ เป็นพืชพืน้ บ้านภาคเหนือ ซึง่ โพรไบโอติก
ก�ำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในตลาดโลกส�ำหรับใช้เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ทัง้ นีป้ ระเทศไทย ได้มปี ระกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ งการใช้จลุ นิ ทรียโ์ พรไบโอติกในอาหารตัง้ แต่ปี 2554
โดยโพรไบโอติก Bifidobacterium จัดอยู่ในบัญชีรายชื่อเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกสําหรับใช้
ในอาหารในประกาศฉบับดังกล่าวด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
: 02 577 9438
Email
: pannipa@tistr.or.th

190

เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
เพื่อลดการปนเปื้ อนเชื้ อจุ ลินทรีย์
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี, ปฏิญญา จิยิพงศ์ และ เจนจิรา จันทร์มี
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากกระบวนการหมักโดยน�ำปลามาหมักด้วยเกลือ ข้าวเจ้าสุก หรือข้าวเหนียวนึง่
และกระเทียม ในปริมาณที่เหมาะสม ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 3-5 วัน ก็จะได้ปลาส้มที่มีรสเปรี้ยว
ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแลคติกเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่นอกจากผลิตกรดแลกติกและท�ำให้ผลิตภัณฑ์มี
รสเปรีย้ วแล้ว ยังได้สารทีท่ ำ� ให้เกิดกลิน่ รส โดยปกติกระบวนการหมักอาหารมีปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการหมัก ได้แก่
ความเข้มข้นหรือปริมาณเกลือ อุณหภูมิ ซึ่งการผลิตปลาส้มต้องค�ำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว รวมทั้งถ้าไม่มี
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตก็จะมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้สูง และเป็นสาเหตุที่ท�ำให้คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร หนองบัวล�ำภู
หนองคาย และนครพนม
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้พฒ
ั นากระบวนการผลิตปลาส้มโดยใช้เทคโนโลยีการลดการปนเปือ้ นเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ก่อโรค เช่น แซลโมเนลลา สแตฟิโลคอกคัส ออเรียส บาซิลลัส ซีเรียส เอสเซอริเซีย โคไล เป็นต้น เพือ่ ควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ปฏิญญา จิยพ
ิ งศ์ , จันทร์ ฉาย ยศศักดิ์ศรี
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์
: 02 201 7415-6
Email
: patinya@dss.go.th, janchay@dss.go.th
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เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยวไขมันต�่ำอบกรอบ
ได้ด้วยไมโครเวฟ
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
ลลิตา ชูแก้วธิ์
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวมีการเติบโตของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับแนวโน้มผู้บริโภคใส่ใจ
สุขภาพเพิ่มขึ้น ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวผลิตในเชิงการค้า แต่ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจาก
ข้าวส่วนใหญ่มีเนื้อสัมผัสที่แข็งกระด้างความนิยมในการบริโภคจึงไม่แพร่หลาย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปรับปรุง
ลักษณะเนือ้ สัมผัสของขนมขบเคีย้ วจากปลายข้าว ได้ขา้ วแผ่นอบกรอบทีม่ ลี กั ษณะเนือ้ สัมผัสทีพ่ อง กรอบร่วน
และอบกรอบได้ด้วยไมโครเวฟ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้วิจัยปรับปรุงเนื้อสัมผัสด้านความกรอบของขนม
ขบเคี้ยวจากปลายข้าว โดยการศึกษาผลของขนาดอนุภาคปลายข้าวบด และชนิดของไฮโดรคอลลอยด์
ต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ขนมปลายข้าวแผ่นอบกรอบ เพื่อให้สามารถพองและ
มีความกรอบร่วนเพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ขนิษฐา อินทร์ ประสิทธิ์
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์
: 02 201 7188
Email
: khanittha@dss.go.th
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เครื่องดื่มข้าวสินเหล็ก
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903000212 ยื่นค�ำขอวันที่ 29 มกราคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
เครื่องดื่มข้าวสินเหล็กเกิดขึ้นจากผลงานศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสร้างสุขภาพ
ที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ชีวเคมีและโลหิตวิทยา โดยการน�ำเมล็ดข้าวสินเหล็กที่มี
ปริมาณธาตุเหล็กสูงกว่าข้าวทัว่ ไปมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นเครือ่ งดืม่ ข้าวเข้มข้นพร้อมดืม่ บรรจุขวดและ
ฆ่าเชื้อโรค แล้วน�ำมาศึกษาวิจัยในผู้สูงอายุที่มีภาวะโลหิตจาง โดยมุ่งหวังที่จะน�ำไปใช้รักษาและป้องกัน
โรคโลหิตจาง และช่วยกระตุ้นการท�ำงานของสมองในเด็กวัยพัฒนาการและวัยเรียนหนังสือ งานวิจัยนี้
เป็นการน�ำข้าวสินเหล็กที่มีปริมาณธาตุเหล็กสูงกว่าข้าวขาวและข้าวสีทั่วๆ ไป มาผ่านกระบวนการย่อยแป้ง
ออกไปจ�ำนวนหนึ่ง สกัดด้วยน�้ำร้อนและท�ำให้เข้มข้นขึ้น แล้วเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอื่นร่วมด้วย
บรรจุใส่ขวดให้มีปริมาตร 100 มิลลิลิตร ต่อจากนั้นน�ำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีสเตอไรล์พร้อม
ติดฉลากแสดงรายละเอียดทางชีวโภชนาการ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
1) เป็นนวัตกรรมเครื่องดื่มข้าวไทยที่อุดมด้วยธาตุเหล็กอินทรีย์
2) เป็นเครื่องดื่มข้าวสินเหล็กพร้อมดื่มที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6-12 เดือน
3) เป็นเครื่องดื่มข้าวที่ปลอดภัยในการบริโภค ผ่านการศึกษาวิจัยในมนุษย์ มีประโยชน์ต่อสุขภาพคนทั่วไป
สามารถใช้ป้องกันและรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้
4) เป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวจากที่ใช้บริโภคเพื่อเป็นอาหารให้พลังงาน และสามารถเพิ่มก�ำลังและปริมาณ
การสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มได้จากผลผลิตข้าวสินเหล็กที่มีอยู่เพียงพอในประเทศไทย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ปาริชาต เข็มทอง
ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์
: 02 579 7435 ต่อ 3305
โทรศัพท์มือถือ : 085 066 0191
Email
: parichart@arda.or.th
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ชาล�ำไยสด
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ผศ.ชุติมา คงจรูญ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903000355 ยื่นค�ำขอวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ปัญหาเรือ่ งล�ำไยไม่ได้คณ
ุ ภาพหรือล�ำไยตกเกรด ท�ำให้เกษตรกรไม่สามารถจ�ำหน่ายในราคาทีส่ งู ได้ รวมทัง้
ไม่คุ้มค่าการจ้างเก็บ ในปัจจุบันมีการน�ำล�ำไยตกเกรดมาเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตเป็นน�้ำตาลไซรัปล�ำไย
เครื่องดื่มสกัดล�ำไยเข้มข้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็ง
ซึ่งเป็นสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภคได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น ทั้งนี้หากน�ำล�ำไยตกเกรดมาแปรรูปเป็นชาล�ำไยสดที่
อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการทีม่ อี ยูใ่ นเนือ้ ล�ำไย เช่น น�ำ้ ตาลกูลโคสฟรุกโตส และสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ
ในกลุ่มของสารประกอบแทนนิน เช่น กรดแกลโลแทนนิน กรดเอลลาจิค ก็จะเป็นเครื่องดื่มเชิงหน้าที่
ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
1. ผลิตภัณฑ์ชาล�ำไยสดที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีอยู่ในเนื้อล�ำไย
2. เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติ
3. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง และอุดมไปด้วยสารโพลิฟีน
4. แคลอรี่ต�่ำ ไม่มีน�้ำตาล และไม่เติมสารกันบูด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
บุษกร ก้ อนทอง
ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์
: 02 579 7435 ต่อ 3307
โทรศัพท์มือถือ : 086 032 6506
Email
: bussagorn@arda.or.th
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ผลิตภัณฑ์หมี่โคราชกึ่งส�ำเร็จรู ป
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
รศ.ดร.สุกัญญา กล่อมจอหอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903000210 ยื่นค�ำขอวันที่ 29 มกราคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
จากข้อมูลสถานการณ์การตลาด แนวโน้มของธุรกิจพบว่า สถานการณ์การตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากข้าวให้มีรูปแบบและลักษณะส่วนผสมที่สามารถแสดงคุณค่าทางโภชนาการซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพ
พร้อมรับประทานได้ หาซื้อได้สะดวก งานวิจัยนี้จึงสนใจการผลิตผลิตภัณฑ์ผัดหมี่โคราชกึ่งส�ำเร็จรูปที่มุ่งเน้น
การสร้างความสะดวกในการด�ำเนินชีวิต (Business for simple life) ซึ่งมีโอกาสขยายตัวในอัตราสูง
เนื่องจากมีปริมาณความต้องการใช้เป็นอาหารในชีวิตประจ�ำวันเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการขยายตัวของ
ผู้บริโภค ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
1) กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่โคราชอบแห้งที่สามารถคืนรูปได้ด้วยน�้ำเดือด
2) สูตรต�ำรับน�้ำปรุงผัดหมี่พร้อมรับประทานที่ได้ลักษณะคล้ายผัดหมี่โคราชพร้อมรับประทาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
มณฑิรา แก้ วดี
ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์
: 02 579 7435 ต่อ 3309
โทรศัพท์มือถือ : 097 978 6881
Email
: montira@arda.or.th

195

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอก
ในรู ปแบบขนมอบกรอบและอัดเม็ด
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
รศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903000218 ยื่นค�ำขอวันที่ 29 มกราคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ว่าเพศชายหรือหญิงจะให้ความส�ำคัญกับสุขภาพมากขึ้น เช่น การออกก�ำลังกาย
การพักผ่อนให้เพียงพอ และการทานอาหารที่มีประโยชน์ที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง
อาหารที่มีโปรตีนในปริมาณสูงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคเพื่อช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ฟื้นฟู
สุขภาพร่างกายและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โปรตีนยังเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของทุกอวัยวะในร่างกาย ไม่ว่าจะ
เป็นเนื้อเยื่อต่างๆ ฮอร์โมน และเอนไซม์ที่ส�ำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึม (metabolism) การบริโภค
โปรตีนในแต่ละวัน สามารถบริโภคได้จากหลายแหล่ง เช่น เนือ้ สัตว์ พืช นม เป็นต้น ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่สามารถ
รับประทานโปรตีนจากอาหารมื้อหลักได้อย่างเพียงพอในแต่ละวัน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจึง
ถือเป็นอีกทางเลือกที่สามารถช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนได้อย่างเพียงพอตามปริมาณ
สารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารว่าง เช่น ขนมอบกรอบ นมอัดเม็ด หรือ
โปรตีนอัดเม็ดที่ท�ำจากเวย์โปรตีน ก�ำลังเป็นที่นิยมมากเนื่องจากรับประทานง่าย หาซื้อได้ตามท้องตลาด
ทั่วไปและช่วยให้ลดอาการหิวระหว่างมื้อได้
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม โปรตี น สู ง จากเนื้ อ ไก่ ส ่ ว นอกในรู ป แบบขนมอบกรอบและอั ด เม็ ด ที่ ส ามารถ
รับประทานเป็นอาหารว่าง มีประโยชน์ต่อร่างกายผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่ใส่สารปรุงแต่ง เช่น สี
กลิ่นสังเคราะห์ เป็นต้น
2) ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าของโปรตีนสูง ไขมัน และคลอเรสเตอรอลต�่ำกว่าผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไป
และมีรสชาติเป็นที่ยอมรับ
3) เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจากเกษตรกรไทย โดยน�ำเนื้ออกไก่จากฟาร์มไก่ในจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับ
มาตรฐานและมีความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ปาริชาต เข็มทอง
ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์
: 02 579 7435 ต่อ 3305
โทรศัพท์มือถือ : 085 066 0191
Email
: parichart@arda.or.th
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สูตรต�ำรับผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
และขนมขบเคี้ยวจากข้าวระยะเม่า
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903000356 ยื่นค�ำขอวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
จากผลการศึกษาการใช้ข้าวระยะเม่าเพื่อเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตทดแทนในการป้องการการเกิดโรคทาง
เมตาบอลิกในหนูเมาซ์ที่ได้รับอาหารไขมันสูง พบว่าในกลุ่มที่ใช้ข้าวระยะเม่าหอมมะลิ 105 เป็นแหล่ง
คาร์โบไฮเดรต สามารถน�ำไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพได้ เช่น อาหารส�ำหรับควบคุมระดับ
ไขมันและระดับน�้ำตาล เหมาะกับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเมตาบอลิก โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้ตั้งครรภ์หรือประชาชนที่ต้องการรักษาสุขภาพ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
สูตรต�ำรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานและขนมขบเคี้ยวจากข้าวระยะเม่า เช่น เข่าต�๋ำ คุกกี้ และกราโนลา
รวมทั้งหมด 8 สูตร
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
มณฑิรา แก้ วดี
ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์
: 02 579 7435 ต่อ 3309
โทรศัพท์มือถือ : 097 978 6881
Email
: montira@arda.or.th
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อาหารเสริมจากเลือดสุกร
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.อารีย์ อินทร์นวล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903000220 ยื่นค�ำขอวันที่ 29 มกราคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาวิธีการเตรียมโปรตีนฮีม (heme protein) จากเลือดสุกร โดยใช้สารละลายคาร์บอก
ซีเมทิลเซลลูโลส เป็นสารตกตะกอน สามารถสกัดโปรตีนฮีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการการจับกัน
ระหว่ า งประจุ บ วกบนโมเลกุ ล ของโปรตี น โกลบิ น และประจุ ล บบนโมเลกุ ล ของคาร์ บ อกซี เ มทิ ล เซลลู โ ลส
หลังจากนั้นน�ำไปตกตะกอนพร้อมกันด้วยการหมุนเหวี่ยงด้วยความเร็วสูง ซึ่งสามารถสกัดโปรตีนฮีมได้ในรูป
สารละลายคิดเป็น Protein recovery ที่ร้อยละ 55 และน�ำมาท�ำแห้งให้อยู่ในรูปของโปรตีนฮีมพาวเดอร์
(Protein heme powder) โดยวิธีท�ำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dry) ซึ่งมีอัตราการผลิตเฉลี่ย 10 กรัม/ลิตร/
ชั่วโมง โดยโปรตีนฮีมพาวเดอร์มีปริมาณเหล็ก (Iron content) เท่ากับ 0.162 มิลลิกรัม ต่อ 1 แคปซูล
ที่มีขนาดบรรจุ 0.1 กรัม และน�ำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีธาตุเหล็กเป็นสารส�ำคัญ และใช้ทดแทนสาร
อิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier)
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
1) โปรตีนฮีมนี้สกัดมาจากเลือดสุกรซึ่งถือเป็นของเสีย (waste) จากโรงฆ่าสุกรที่มีอยู่ในปริมาณมากต่อวัน
ดังนัน้ โครงการวิจยั นีจ้ งึ ถือเป็นโครงการทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ จากของเสีย และช่วยลดปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) โปรตีนฮีมทีส่ กัดได้จากงานวิจยั นี้ คุณลักษณะทางกายภาพทีด่ ี เป็นผงละเอียด สีนำ�้ ตาลอ่อน ไม่มกี ลิน่ และ
มีความสามารถในการละลายได้มากกว่าร้อยละ 60 ในสภาวะกรดอ่อนๆ (pH 4) จึงสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ในผลิตภัณฑ์อาหารชนิดอื่นๆ ได้ง่าย
3) โปรตีนฮีมเป็นแหล่งธาตุเหล็กอินทรีย์ที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีปริมาณเหล็ก
(Iron (Fe) content) สูงถึง 161.66 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม นอกจากนั้นโปรตีนที่เกาะอยู่กับหมู่ฮีมเป็น
โปรตีนโกลบิน (Globin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงเพราะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนจ�ำเป็น โดยเฉพาะ
ไลซีนในปริมาณสูง จึงเหมาะแก่การน�ำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากแป้งสาลี เพราะแป้งสาลีมกี รดอะมิโนไลซีน
ต�่ำมาก
4) ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมธาตุเหล็กที่พัฒนาจากงานวิจัยครั้งนี้ มีปริมาณธาตุเหล็กสูงถึง 7 มิลลิกรัม/ก้อน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
Organic Fe
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ปาริชาต เข็มทอง
ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์
: 02 579 7435 ต่อ 3305
โทรศัพท์มือถือ : 08 5066 0191
Email
: parichart@arda.or.th
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ซอสปรุ งรสผัดกะเพราสูตรปรับสมดุลโอเมก้า
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ และคณะ
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903000473 ยื่นค�ำขอวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
เมนู ผั ด กะเพราเป็ น หนึ่ ง ในอาหารจานผั ด ของไทยที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
เนื่องจากปรุงได้รวดเร็วและมีรสชาติที่อร่อยเฉพาะตัว จึงมีการพัฒนาซอสผัดกะเพราปรุงส�ำเร็จแต่ละต�ำรับ
ขึ้นมาเพื่อความสะดวกต่อผู้บริโภค เช่น ซอสกะเพราแบบเพสโต ซอสกะเพราจากน�้ำหมักกะปิ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเชิงลึกถึงชนิดกรดไขมันในเมนูผัดกะเพราสูตรที่เป็นที่นิยมทั่วไป โดยใช้เนื้อสัตว์
และน�ำ้ มันปาล์ม จะพบว่ามีสดั ส่วนไขมันอิม่ ตัวและไขมันโอเมก้า 6 ชนิดกรดไลโนเลอิกสูง ในขณะทีม่ ไี ขมัน
โอเมก้า 3 ชนิดกรดอัลฟาไลโนเลนิกต�ำ่ ซึง่ หากบริโภคเป็นระยะเวลานาน อาจเป็นปัจจัยเสีย่ งของการเกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ที่เกิดจากภาวะการอักเสบที่มีมากในร่างกายได้ ด้วยเหตุนี้ สมดุลอัตราส่วนไขมัน
โอเมก้า 6 ต่อโอเมก้า 3 ในอาหารจึงมีความส�ำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสส�ำหรับเมนูผัดกะเพรานี้ จึงมีการปรับอัตราส่วนของไขมันโอเมก้า 6 ต่อไขมัน
โอเมก้า 3 ในตัวซอส ให้เกิดความสมดุลและเหมาะสมต่อสุขภาพมากขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับสูตรผัดกะเพรา
ทัว่ ไปทีใ่ ช้นำ�้ มันปาล์มเป็นหลัก สามารถน�ำไปผัดปรุงกับเนือ้ สัตว์ประเภทต่างๆ ได้สะดวก โดยค่าอัตราส่วนของ
ไขมันโอเมก้า 6 ต่อไขมันโอเมก้า 3 ในอาหารจะใกล้เคียงกับที่หน่วยงานด้านอาหารสากลและรายงานวิจัย
ได้แนะน�ำไว้ ซึ่งอยู่ในช่วง 1.0-3.0 ต่อ 1
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
: 02 218 4195 ต่อ 112
Email
: sirirat.pe@chula.ac.th
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สารสกัดอินนูลินจากแก่นตะวัน
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ช�ำนิ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803002706 ยื่นค�ำขอวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
แก่นตะวันเป็นพืชที่มีกากใยสูง การรับประทานแก่นตะวันจึงมีส่วนช่วยในการเพิ่มจุลินทรีย์โพรไบโอติกใน
ร่างกาย งานวิจัยพบว่ากลุ่มคนที่มีน�้ำหนักมาก มักขาดจุลินทรีย์ที่ดีบางประเภทในล�ำไส้ ดังนั้นการเสริม
อาหารพรีไบโอติกจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างสมดุลของล�ำไส้อันช่วยส่งเสริมการท�ำงานต่างๆ ของ
ร่างกายได้ดี
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
งานวิจยั นีเ้ ป็นการพัฒนากระบวนการผลิตอินนูลนิ จากแก่นตะวัน โดยไม่ใช้สารเคมีทเี่ ป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค
สามารถท�ำได้ง่ายไม่ซับซ้อน ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในประเทศ มีต้นทุนการผลิตต�่ำ นอกจากนี้กระบวนการ
ดังกล่าวยังให้ผงสารสกัดที่มีอินนูลินสูงถึง 80-85% โดยน�้ำหนัก ซึ่งผงอินนูลินที่สกัดได้นี้มีคุณสมบัติ
ละลายน�้ำได้ง่าย จึงสามารถใช้เป็นอาหารเสริมในรูปแบบเครื่องดื่มชง โดยปริมาณที่เหมาะสมคือ บริโภค
ผงสกัดในขนาด 12.5 กรัมต่อวัน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

ผงสารสกัด Inulin

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

200

แป้งข้าวหอมมะลิส�ำเร็จรู ป GENGIGRAIN
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.ปฐมา จาตกานนท์, รศ.ดร.วิชยั หฤทัยธนาสันติ,์ รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, ดร.มะลิวลั ย์ หฤทัยธนาสันติ,์
ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, ดร.จารุพร รักใหม่ และ ชลลดา บุราชรินทร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 50137
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ร่วมกับภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มด�ำเนินการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
จากปลายข้าวหอมมะลิที่ได้จากกระบวนการสีข้าวด้วยการแปรรูปเป็น “แป้งข้าวหอมมะลิ” ส�ำหรับทดแทน
แป้งสาลีในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ โดยมุง่ หวังทีจ่ ะลดปริมาณการใช้แป้งสาลีและลดการนําเข้าจากต่างประเทศ
จากจุดเริ่มต้นนั้นได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนได้เป็นโรงงานต้นแบบผลิตแป้งข้าวและแป้งข้าวผสมส�ำเร็จรูป
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิสำ� เร็จรูป “GENGIGRAIN” ผ่านการวิจยั และ
พัฒนาสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผลิตจากข้าวหอมมะลิทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ผ่านกระบวนการโม่
ทีส่ ะอาด ถูกสุขลักษณะ มีมาตรฐาน จนได้เนือ้ แป้งทีเ่ นียนละเอียด มีกลิน่ หอมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ เมือ่ น�ำมาเป็น
ส่วนประกอบของขนม จึงให้เนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม พร้อมกลิ่นหอมที่น่ารับประทาน
ปั จจุ บันมีแป้งข้าวหอมมะลิ 4 สูตร ดังนี้
1. แป้งข้าวหอมมะลิล้วน
2. แป้งข้าวหอมมะลิส�ำหรับท�ำเค้กเนย
3. แป้งข้าวหอมมะลิส�ำหรับท�ำโดนัท วัฟเฟิล แพนเค้ก
4. แป้งข้าวหอมมะลิส�ำหรับท�ำบราวนี่
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
แป้งข้าวหอมมะลิ
ปราศจากกลูเตน (Gluten-Free)
ให้เนื้อสัมผัสนุ่ม ฟู และเบา
มีกลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิเป็นพิเศษ ให้คุณค่าทางโภชนาการ
เหมาะส�ำหรับผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพหรือมีข้อจ�ำกัดด้านอาหาร
ใช้ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบ ทอด และนึ่งได้
สามารถผลิตได้ปริมาณมาก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ชลลดา บุราชรินทร์
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์
: 02 942 8600 ต่อ 213
โทรศัพท์มือถือ : 080 269 5536
Email
: chonlada.bu@ku.th
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แผ่นฟิ ล์มโพลีแลคติคแอซิ ด (Polylactic acid)
ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
รศ.สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม และ วรางคณา จอกลบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703002332
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ปัจจุบนั มีการพัฒนาวิธกี ารบรรจุภณ
ั ฑ์ภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปลง (Modified atmosphere packing,
MAP) เพื่อยืดอายุและความสดใหม่ของพืชผักและผลไม้ โดยการเติมก๊าซชนิดต่างๆ เช่น ออกซิเจน
ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมลงในบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้เทคนิคนี้
เช่น เห็ด แอปเปิ้ล มะเขือเทศ เป็นต้น แต่ระบบบรรจุภัณฑ์แบบ MAP มีข้อเสีย คือ ต้องทราบปริมาณที่
เหมาะสมของก๊าซแต่ละชนิดที่ต้องเติมลงในบรรจุภัณฑ์ จึงมีการพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มเพื่อใช้
ในการยืดอายุของผลผลิตโดยไม่ต้องเติมก๊าซชนิดต่างๆ ลงในบรรจุภัณฑ์ โดยแผ่นฟิล์มที่ได้นี้มีคุณสมบัติ
ในการให้ก๊าซแพร่ผ่านได้มากขึ้น ซึ่งแผ่นฟิล์มที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ผลิตมาจากพลาสติกสังเคราะห์
Polyethylene และ Polypropylene ย่อยสลายได้ยาก ไม่เหมาะที่จะน�ำมารีไซเคิล ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงได้
พัฒนาแผ่นฟิล์มที่มีสมบัติในการให้ก๊าซผ่านได้มากขึ้นจากวัตถุดิบ Polylactic acid ซึ่งเป็นพลาสติกที่
ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ โดยท�ำการผสมกับเถ้าแกลบที่เป็นสูตรพิเศษ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยืดอายุการเก็บรักษา
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ย่อยสลายได้ง่ายด้วยการฝั่งกลบ ใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 6-12 เดือน
ก๊าซซึมผ่านได้หลากหลายระดับ สามารถใช้หีบห่อผักผลไม้ได้หลากหลายชนิด
ยืดอายุการเน่าเสียของกล้วยน�้ำว้าได้นานถึง 14 วัน หรือนานเป็น 2 เท่าของกล้วยน�้ำว้าที่หีบห่อด้วย
พลาสติกโพลิเอทธิลีนธรรมดาทั่วไป
สามารถใช้เครื่องจักรที่มีอยู่แล้วขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม โดยไม่ต้องท�ำการปรับแต่งเครื่องจักรใหม่
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จินดาพร พลสูงเนิน
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์
: 043 202 733
โทรศัพท์มือถือ : 086 451 4455
Email
: chinph@kku.ac.th
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กรรมวิธีการแยกอลูมิเนียมและกระดาษ
ออกจากกล่องบรรจุ อาหารเหลว
ประเภทยู เอชทีโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวท�ำละลาย

ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ, ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ และ วราภรณ์ จ่างรัตศศพินทุ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9932
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ในปัจจุบันจ�ำนวนปริมาณขยะกล่องบรรจุอาหารเหลวประเภทยูเอชที เหลือใช้จากการบริโภคมีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น โดยมีการน�ำขยะกล่องบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมารีไซเคิลในรูปแบบต่างๆ เช่น การแยกกระดาษออก
โดยกระบวนการแยกกระดาษโดยใช้น�้ำเพื่อน�ำกระดาษที่ได้จากการแยกมารีไซเคิลอีกครั้ง หรือ การผลิต
เฟอร์นิเจอร์จากกล่องบรรจุอาหารเหลวประเภทยูเอชทีซึ่งมีลักษณะความแข็งแรงเท่ากับเฟอร์นิเจอร์ที่
ผลิตจากไม้ธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ดี พบว่าในส่วนประกอบของกล่องบรรจุอาหารเหลวประเภทยูเอชที
ส่วนที่เป็นอลูมิเนียมซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีราคาแพงที่สุด และสามารถน�ำไปรีไซเคิลเพื่อประโยชน์จาก
อลูมิเนียมดังกล่าวได้ ยังไม่มีกระบวนการในการแยกอลูมิเนียมออกจากกล่องได้มากนัก
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการแยกอลูมิเนียมออกจากกล่องบรรจุอาหารเหลวประเภทยูเอชที ที่สามารถประยุกต์ใช้ในระดับ
อุตสาหกรรมได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรั ตน์ วัฒนล�ำ้ เลิศ, ดร.จีสุดา เกตุกราย
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
: 02 470 9626
Email
: amornrat.wat@mail.kmutt.ac.th
		 jeesuda.kea@kmutt.ac.th
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ระบบให้ความร้อนแบบโอห์มมิคขนาดเล็ก
ส�ำหรับการยืดอายุ การเก็บรักษาน�้ำผลไม้
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
รศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา, รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย และ ณนิภา เลยะกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9662
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
น�ำ้ ผลไม้สดเป็นเครือ่ งดืม่ ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มของผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจต่อสุขภาพ เนือ่ งจากมีวติ ามินและแร่ธาตุสงู ซึง่ ใน
ปัจจุบันมีน�้ำผลไม้คั้นสดพร้อมดื่มบรรจุในขวดพลาสติกและขวดแก้ววางจ�ำหน่ายในร้านค้าทั่วไป สามารถ
หาซือ้ ได้งา่ ย แต่นำ�้ ผลไม้คนั้ สดเหล่านีจ้ ะมีอายุการเก็บรักษาสัน้ เนือ่ งจากไม่ได้ผา่ นกระบวนการฆ่าเชือ้ ใดๆ
ดังนั้นจึงมีการใช้วิธีพาสเจอไรซ์ด้วยความร้อนซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา แต่ความร้อนที่ใช้
ในวิธดี งั กล่าวจะมีผลไปท�ำลายกลิน่ รสของน�ำ้ ผลไม้ ท�ำให้เปลีย่ นไปไม่เหมือนน�ำ้ ผลไม้สด เพือ่ แก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการระดับ
ครัวเรือน ในการน�ำไปฆ่าเชื้อน�้ำผลไม้ให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยที่ยังสามารถรักษากลิ่น รสของน�้ำผลไม้
ให้ใกล้เคียงกับน�้ำผลไม้สดได้
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
กระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาน�้ำผลไม้คั้นสดให้ยังคงมีสี กลิ่น และรสชาติไม่แตกต่างจากน�้ำผลไม้สด
ด้วยระบบให้ความร้อนแบบโอห์มมิคขนาดเล็กในระดับครัวเรือน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.อมรรั ตน์ วัฒนล�ำ้ เลิศ, ดร.จีสุดา เกตุกราย
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์
: 02 470 9626
Email
: amornrat.wat@mail.kmutt.ac.th
		 jeesuda.kea@kmutt.ac.th
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สารสกัดแอนโทไซยานินและสารประกอบฟี นอลลิก
จากข้าวที่มีสีดําพันธุ ์ลืมผัว
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
รศ.ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 12838
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ข้าวที่มีสีดําเป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดหรือรําที่มีสีแดง ดํา ม่วงดํา หรือ ม่วงแดง เนื่องจากมีสารพฤกษเคมี
ประเภทแอนโทไซยานินเป็นองค์ประกอบ นอกจากนี้ในรําข้าวที่มีสีดํายังเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ
ชนิดอืน่ ๆ ในบางชนิดยังพบว่ามีปริมาณมากกว่าข้าวขาว เช่น สารประกอบฟีนอลลิก วิตามินอี แคโรทีนอยด์
และแกมม่า-ออไรซานอล เป็นต้น ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีฤทธิ์ที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์ ส่งผลต่อ
สุขภาพของมนุษย์ บํารุงร่างกายและป้องกันโรคภัยได้บางชนิด นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดน�้ำมันรําข้าว
ของข้าวทีม่ สี ดี าํ มีฤทธิท์ างชีวภาพ เช่น ส่งเสริมความจาํ และลดความวิตกกังวล จึงได้ศกึ ษาวิจยั และทดสอบ
ประสิทธิภาพและได้กรรมวิธีการสกัดสารแอนโทไซยานินและสารประกอบฟีนอลลิกจากข้าวที่มีสีดําที่ดีที่สุด
โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบจาก ข้าวก�่ำ ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวหอมนิล และข้าวลืมผัว โดยจากทดลอง
พบว่าข้าวลืมผัวมีปริมาณสารแอนโทไซยานินและสารประกอบฟีนอลลิกมากที่สุด
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
เป็นสารสกัดที่มีการวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสาร
ต้านอนุมลู อิสระเหล่านีม้ ฤี ทธิท์ ดี่ ตี อ่ สุขภาพของมนุษย์ ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ บาํ รุงร่างกายและป้องกัน
โรคภัยได้บางชนิด นอกจากนี้ยังพบว่ามีฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ส่งเสริมความจําและลดความวิตกกังวล
โดยมีการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์และทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ปานลดา วุฒริ ั ตน์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์
: 053 948 671 ต่อ 0
โทรศัพท์มือถือ : 095 145 9555
Email
: licensing@step.cmu.ac.th
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ชุ ดตรวจวัดฟอมัลดีไฮด์แบบกระดาษ
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803001768 ยื่นค�ำขอวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
การวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มลั ดีไฮด์ (Formaldehyde) มีหลายวิธี แต่จำ� เป็นต้องท�ำการทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร
และพึ่งพาเครื่องมือขนาดใหญ่ที่มีราคาสูง ผู้ที่ท�ำการทดลองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความช�ำนาญในเรื่อง
ปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือ ยิ่งไปกว่านั้นในการทดลองแต่ละครั้งต้องมีการใช้สารตัวอย่างปริมาณมาก
ในการวิเคราะห์ ปัญหาดังกล่าวท�ำให้เกิดการประดิษฐ์ชุดตรวจวัดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์แบบกระดาษ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ใช้งานได้งา่ ย วิเคราะห์ปริมาณฟอร์มลั ดีไฮด์ (Formaldehyde) ได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�ำและมีประสิทธิภาพสูง
ไม่จำ� เป็นต้องใช้เครือ่ งมีราคาสูง ใช้หลักการไทเทรต (Titration) บนกระดาษ ซึง่ สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศิริพร ทรั พย์ โตทิม
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์
: 038 102 287
โทรศัพท์มือถือ : 090 041 1999
Email
: siripon.sa@buu.ac.th
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ผลิตภัณฑ์พาสต้าข้าวเจ้าเสริมสาหร่ายผักกาดทะเลผง
และกรรมวิธีการผลิต

ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1503002076
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้า มีการเสริมสาหร่ายผักกาดทะเลผงลงในส่วนผสม เพื่อเพิ่มคุณค่า
ทางโภชนาการและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารไร้กลูเจน เพือ่ เป็นทางเลือก
ใหม่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเส้น อีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายทะเลของไทย รวมทั้ง
เป็นการเพิ่มมูลค่าแก่สาหร่ายผักกาดทะเลและสร้างแนวทางการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายผักกาดทะเล
ในระดับอุตสาหกรรม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศิริพร ทรั พย์ โตทิม
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์
: 038 102 287
โทรศัพท์มือถือ : 090 041 1999
Email
: siripon.sa@buu.ac.th
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สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่ าสีทองที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูง
และชาต้านภูมิแพ้
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.ปฐมาวรรณ ฉิมมา
ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803002262 ยื่นค�ำขอวันที่ 28 กันยายน 2561
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803002263 ยื่นค�ำขอวันที่ 28 กันยายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ถั่งเช่าสีทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordyceps militaris เป็นราแมลงตระกูลเดียวกับถั่งเช่าธิเบต O. sinensis
แต่คนละสายพันธุ์ เนือ่ งจากถัง่ เช่าธิเบตเกิดตามธรรมชาติเท่านัน้ ไม่สามารถเพาะเลีย้ งให้เกิดดอก (fruiting
body) ได้ จึงมีการพัฒนาการเพาะเลีย้ งถัง่ เช่าสีทองและใช้งานทดแทนถัง่ เช่าธิเบต และใช้เป็นอาหารเสริม
สุขภาพ อย่างไรก็ตามพบว่าในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นมังสวิรัติและชาวมุสลิม ไม่สามารถรับประทานถั่งเช่าที่
มีในท้องตลาดได้ เนื่องจากมีการใช้อาหารที่มีส่วนผสมของโปรตีนจากสัตว์ และ/หรือแมลง ในการนี้ผู้วิจัย
จึงได้พัฒนาการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองมังสวิรัติขึ้นมา เพื่อให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทุกกลุ่ม
รวมทั้งได้ท�ำการสร้างต�ำรับจ�ำเพาะตามต�ำราแพทย์แผนจีนผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ชาชงดื่มต�ำรับบ�ำรุงร่างกายให้สารต้านภูมิแพ้สูง
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
โดยศึกษาสารออกฤทธิ์ในถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงด้วยหนอนไหม สร้างโปรไฟล์สารออกฤทธิ์ เปรียบเทียบ
กับถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงด้วยข้าวและธัญพืชเป็นแหล่งคาร์บอน และโปรตีนจากถั่วเป็นแหล่งไนโตรเจน
โดยไม่มีการให้ดีเกลือ หรือสารเคมีในการเพาะเลี้ยง ในขั้นตอนการเพาะเลี้ยงมีการกระตุ้นด้วยแสงที่
ความเข้มต่างๆ กัน ท�ำให้ย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยง แต่ได้ถั่งเช่าที่ให้สารออกฤทธิ์สูง ท�ำให้ประหยัด
พลังงานและค่าแรง ถั่งเช่าที่ได้จะน�ำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตชา โดยท�ำการอบแห้งที่ความร้อนอย่างเป็น
ล�ำดับขัน้ ท�ำให้ได้วตั ถุดบิ ทีใ่ ห้สารต้านภูมแิ พ้สงู ได้แก่ คอร์ไดเซปิน เบต้ากลูแคน กรดโอเลอิก วิตามิน
ดี 2 และวิตามินดี 3 ซึ่งกรรมวิธีการผลิตและต�ำรับชา ได้รับอนุสิทธิบัตรพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การพาณิชย์ ความก้าวหน้าของนวัตกรรมอยู่ในระดับ TLR 8 ข้อได้เปรียบเทคโนโลยีนี้คือ เป็นถั่งเช่า
มังสวิรัติที่เพาะเลี้ยงด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีการสร้างต�ำรับให้ได้สารออกฤทธิ์ในการต้านภูมิแพ้สูง
มีการใช้งานจ�ำเพาะ และมีปริมาณสารออกฤทธิ์ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจ�ำเพาะต่ออาการ
ภูมิแพ้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์
: 02 849 6056-7
Email
: int.mahidol@gmail.com
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เบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และคณะ
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของคนไทยในปัจจุบนั มีความแตกต่างจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมเมืองทีผ่ คู้ นท�ำงาน
นอกบ้านมากขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความรีบเร่ง จึงมองหาสิ่งที่อ�ำนวยความสะดวกสบายซึ่งไม่เว้นแม้แต่ในเรื่อง
อาหาร เบเกอรี่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกรับประทานเป็นอาหารว่าง รวมถึงทดแทนอาหาร
มือ้ หลัก แต่เบเกอรีส่ ว่ นใหญ่มกั ใช้สว่ นผสมและวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นแป้งสาลี ใช้เนย นม น�ำ้ ตาล ซึง่ ส่วนผสมเหล่านี้
อุดมไปด้วยไขมันและมีแคลอรีสูง ซึ่งถ้ารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปจะท�ำให้เสี่ยงในการเกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases : NCD) จึงท�ำให้เกิดการพัฒนาเบเกอรี่ลดพลังงานจาก
ผลไม้ท้องถิ่นไทย ซึ่งผลไม้ไทยมีมากมายทุกฤดูกาล อีกทั้งผลไม้ส่วนใหญ่มีรสชาติดี มีแคลอรี่ต�่ำ มีราคา
ไม่สงู มาก แต่มมี ลู ค่า เนือ่ งจากมีรสชาติทดี่ แี ละมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ มีกลิน่ รสทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ อีกทัง้ การใช้
กลยุทธ์การตลาดที่ดีส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น จึงถือว่าเป็นการสร้าง
คุณค่าการตลาดที่สามารถสร้างความพึงพอใจ การบอกต่อเชิงบวก การบริโภคซ�้ำ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
จากการสร้างสรรค์ความคิดและคัดเลือกรายการผลไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสมในการผลิตเบเกอรี่ลดพลังงาน
พบว่าผลไม้ทเี่ หมาะสมและมีศกั ยภาพน�ำไปพัฒนาต่อจ�ำนวน 10 รายการ ดังนี้ กล้วยไข่กำ� แพงเพชร ลูกตาล
สับปะรดศรีราชา ทุเรียน น้อยหน่า เสาวรส มะม่วงสุก กล้วยหอมทองบ้านลาด ขนุน และส้มสายน�้ำผึ้ง
โดยมีค่าพลังงานที่ค�ำนวณได้ของเบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ทั้ง 10 รายการ มีค่าน้อยเมื่อเทียบกับสูตร
มาตรฐาน ผู้ประกอบการสามารถน�ำไปเป็นผลิตภัณฑ์จ�ำหน่ายให้กับทั้งผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทรศัพท์
: 02 244 5280-2
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แป้งต้านอนุมูลอิสระ
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า, วีรชน ภูหินกอง และ ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชค
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
สารในกลุม่ แคโรทีนอยด์ เช่น ไลโคปีน (Lycopene) และเบตาแคโรทีน (Beta-carotene) เป็นสารประกอบ
ลิโพฟิลิกทุติยภูมิ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารโภชนเภสัช โดยเป็นได้ทั้งอาหารและยา สามารถออกฤทธิ์ทางยา
โดยเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพทีด่ ใี นระยะยาว ช่วยในการชะลอความแก่ตามธรรมชาติ
และป้องกันหรือลดอัตราเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ได้ ผลของพืชในกลุ่มที่มีสีแดง เช่น มะเขือเทศและฟักข้าว
จะมีปริมาณไลโคปีนสูง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการน�ำมาเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารต่างๆ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าทางอาหาร อย่างไรก็ตาม ไลโคปีนและเบตาแคโรทีน ไม่สามารถละลายในน�้ำได้ เมื่อน�ำมาผสม
เพื่อผลิตอาหารที่ท�ำจากแป้ง เช่น ซาลาเปา หมั่นโถว ก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดูดซับสารเหล่านี้
ไปใช้ประโยชน์ในร่างกายจากการบริโภค มีชวี ปริมาณในการออกฤทธิต์ ำ�่ มาก รวมกับสารเหล่านีม้ คี วามคงตัว
ในสภาวะแวดล้อมปกติได้ต�่ำ เกิดการเสียสภาพได้ง่ายภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยออกซิเจนในอากาศ
ความร้อน แสง และสลายตัวในระหว่างทางเดินอาหารก่อนการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายได้รับ
ปริมาณสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ต�่ำลง
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
แป้งต้านอนุมลู อิสระทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาให้สารออกฤทธิช์ วี ภาพสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานขึน้ อยูใ่ นรูปแบบที่
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ได้งา่ ย และมีชวี ปริมาณออกฤทธิส์ งู เหมาะส�ำหรับน�ำไป
ผลิตอาหารที่ท�ำจากแป้ง เช่น ซาลาเปา หมั่นโถว เป็นต้น เพื่อได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทรศัพท์
: 02 244 5280-2
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ฟิ ล์มพลาสติกชี วภาพถนอมอาหาร
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า, วีรชน ภูหินกอง และ พิพัฒน์ เลิศโกวิทย์
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ผักและผลไม้เป็นอาหารประเภทที่เน่าเสียโดยจุลินทรีย์ได้ง่าย (Perishable food) เนื่องจากมีความชื้นและ
ค่า aw ของอาหารสูง ท�ำให้จุลินทรีย์สามารถเติบโตได้ดี วิธีที่ใช้ในการถนอมอาหารประเภทผักและผลไม้
ในปัจจุบันคือการแช่เย็น ซึ่งเป็นการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ชะลอการเน่าเสีย และลดอัตราการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วย
ในการถนอมรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บของอาหารให้นานขึ้น ที่เรียกว่า บรรจุภัณฑ์แบบแอคตีฟ
(Active packing) โดยบรรจุภัณฑ์แบบแอคตีฟที่นิยมใช้กับอาหารที่เสียง่ายคือ บรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์
(Antimicrobial packing) ซึ่งบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวในทางการค้าได้มีการเติมวัตถุกันเสียที่ใช้กับอาหาร
สารสกัดจากพืช เอนไซม์ ไอออนของโลหะ และก๊าซบางชนิด โดยส่วนใหญ่จะบรรจุอยูใ่ นซองเล็กๆ เพือ่ ใส่ใน
ภาชนะบรรจุ แต่ในงานวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาสารต้านจุลินทรีย์ชนิดใหม่ โดยใช้วัสดุคอปเปอร์ซิงค์ออกไซด์
นาโนคอมโพสิทที่ไม่มีขายทางการค้าและท�ำการแต่งเติมลงในพอลิเมอร์ เพื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มใช้ใน
การห่อหุ้มอาหาร
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ฟิล์มพลาสติกชีวภาพถนอมอาหารที่ได้มีการพัฒนาโดยใช้วัสดุนาโนไฮบริดที่มีคุณสมบัติต้านจุลินทรีย์และ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้ในการเพิม่ มูลค่าของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และบรรจุภณ
ั ฑ์ทตี่ อ้ งการ
ความสะอาด ปราศจากเชื้อ เช่น บรรจุภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์ และยา เป็นต้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทรศัพท์
: 02 244 5280-2
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ชุ ดตรวจสอบหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหาร
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
รศ.ดร.อารีย์ ชูด�ำ, ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล, ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล และ ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1703001224 ยื่นค�ำขอวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
จากการใช้ฟอร์มาลินในการรักษาความสดของอาหารในปริมาณมาก ท�ำให้ฟอร์มาลีนสลายตัวไม่ทนั จึงเกิด
การตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เช่น ท�ำให้เกิดอาการอาเจียน ท้องร่วง และอาจรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตได้ องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ ได้จัดสารฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
ในมนุษย์ จะเห็นได้ว่าอันตรายมากๆ ต่อร่างกาย ดังนั้นการมีชุดตรวจหรือวิธีตรวจวัดสารฟอร์มาลินหรือ
สารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงมีความจ�ำเป็นต่อผูบ้ ริโภคและผูร้ บั ผิดชอบด้านความปลอดภัย
ของอาหารอย่างยิ่ง ชุดตรวจฟอร์มาลินในอาหารเป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นใหม่ โดยมีความแปลกใหม่คือ เป็นชุด
ทดสอบแบบตรวจวัดสี (Color test) ใช้สำ� หรับทดสอบหาฟอร์มาลินในอาหาร มีลกั ษณะฟิลม์ บางสีเหลืองอ่อน
ซึง่ เคลือบไว้บนฝาของหลอดพลาสติกขนาดเล็ก ตรวจสอบได้ดว้ ยการเติมน�ำ้ แช่อาหารลงในหลอดพลาสติก
และเขย่าสารเคมีที่ถูกกักอยู่ภายในโครงข่ายพอลิเมอร์มาลดีไฮด์ หากมีฟอร์มาลินจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สี
เหลืองเข้ม เเต่หากไม่พบฟอร์มาลินจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี จึงไม่เกิดผลิตภัณฑ์สีเหลือง
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ชุดตรวจสอบหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหาร สามารถทดสอบหาฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลินในอาหารได้ และ
สามารถบอกปริมาณของฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลินได้โดยการเปรียบเทียบความเข้มของผลิตภัณฑ์สกี บั แถบสี
มาตรฐานหรือการวิเคราะห์ภาพดิจิทัลได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

(b)
(a)

(c)

(d)

ลักษณะของชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์
: 074 289 321
โทรศัพท์มือถือ : 090 970 7099
Email
: sitanon.a@psu.ac.th

212

ชุ ดผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมบริโภค
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์, วิไลวรรณ สุวัตถิตานันท์ และ สิรินทิพย์ แซ่หลิน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803002070 ยื่นค�ำขอวันที่ 27 เมษายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ชุดผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมบริโภค บรรจุในถุงทนร้อน ขนาดบรรจุ 250 กรัม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 สูตร
ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มสังข์หยด
2. ผลิตภัณฑข้าวต้มสังข์หยดผสมธัญพืช
3. ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มไรซเบอร์รี่
4. ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มไรซ์เบอร์รี่ผสมธัญพืช โดยธัญพืชประกอบด้วย ถั่วแดง ฟักทอง และเม็ดแปะก๊วย
ผสมในข้าวต้มที่มีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม สามารถเคี้ยวและกลืนได้ง่าย ผลงานวิจัยได้ศึกษาถึงสูตรและ
กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ทราบปัจจัยการผลิตที่สามารถควบคุมกระบวนการได้ง่ายและให้ได้
คุณภาพผลิตภัณฑ์ตรงตามต้องการ ผ่านการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคในระดับ home user
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ชุดผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมบริโภค ใช้วัตถุดิบจากข้าวกล่องมีสีและธัญพืชที่มีประโยชน์ในเชิงโภชนาการ
มีหลากหลายสูตรให้เลือกรับประทาน เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคเหมาะกับผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์
: 074 289 321
โทรศัพท์มือถือ : 090 970 7099
Email
: sitanon.a@psu.ac.th
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ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มผสมเจลโปรตีน
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์, ปิยมณ ด้วงช่วย และ กษิเดช ฉันทกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803001913 ยื่นค�ำขอวันที่ 27 เมษายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวต้มให้อุดมไปด้วยสารอาหารประเภทโปรตีนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในการ
ซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สามารถเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผูบริโภคได้ โดยผลิตภัณฑ์ข้าวต้มผสม
เจลโปรตีนเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค บรรจุถ้วยพลาสติกทนร้อน สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้ที่
อุณหภูมิห้อง โดยไม่เกิดการเสื่อมเสีย สามารถรับประทานในถ้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นร้อน หรือสามารถ
นําถ้วยผลิตภัณฑ์ไปผ่านการอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานด้วยไมโครเวฟ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
1. วัตถุดิบเป็นข้าวกล้องมีสีซึ่งมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
2. อุดมไปด้วยโปรตีนสูงกว่า 20% ของ Thai RDI ที่ได้จากแหล่งโปรตีนหลากหลายชนิด
3. เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค สะดวกต่อการรับประทานในบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
4. ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องได้
5. สามารถรับประทานกับเครื่องเคียงอย่างอื่นได้ทั้งเมนูคาวและหวาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์
: 074 289 321
โทรศัพท์มือถือ : 090 970 7099
Email
: sitanon.a@psu.ac.th
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แผ่นกาวว่องไวต่อการกดต้านจุ ลินทรีย์
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.ลดาวัลย์ สงทิพย์, พรอุษา จิตพุทธิ, วธีรรัตน์ เส้งสุก และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803002807 ยื่นค�ำขอวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
แผ่นกาวจากยางพาราต้านจุลนิ ทรียใ์ นอาหาร เป็นแผ่นกาวทีใ่ ช้ยางพาราเป็นวัตถุดบิ หลัก และมีสว่ นประกอบ
ของสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติ (น�้ำมันหอมระเหย) ที่ผ่านกระบวนการผลิตจนได้เป็นแผ่นกาวที่ใช้งาน
ได้งา่ ย สามารถยึดติดและลอกออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ดี และยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีต้นทุนต�่ำ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
แผ่นกาวจากยางพาราต้านจุลนิ ทรียใ์ นอาหาร สามารถต้านการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียแ์ ละยืดอายุการเก็บ
รักษาอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

ผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบ

สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์
: 074 289 321
โทรศัพท์มือถือ : 090 970 7099
Email
: sitanon.a@psu.ac.th
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ฮันนี่คิวท์ : น�้ำผึ้งเพื่อสุขภาพ
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ และ ดร.วรพนิต จันทร์สุวรรรณ
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
น�้ำผึ้งมีสรรพคุณบ�ำรุงสุขภาพและเป็นยาอายุวัฒนะ จึงมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในด้านที่เป็นสารอาหาร
และเป็นยา น�ำ้ ผึง้ มีบทบาททัง้ ช่วยถนอมอาหารและผสมในต�ำรับยาต่างๆ เช่นกัน และในปัจจุบนั ก็จดั เป็น
หนึง่ ในผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพทีใ่ ช้บริโภคทดแทนน�ำ้ ตาล เนือ่ งจากสามารถส่งผลดีตอ่ สุขภาพโดยมีคณ
ุ สมบัติ
ต้านแบคทีเรีย มีสารต้านอนุมูลอิสระ และช่วยปรับสมดุลในกระเพาะอาหาร ฯลฯ น�้ำผึ้งนิยมบริโภค
ในรูปแบบทีเ่ ป็นของเหลว แต่ปจั จุบนั พบว่าน�ำ้ ผึง้ ทีผ่ ลิตได้มคี วามชืน้ สูง ซึง่ จะท�ำให้อายุการเก็บและคุณภาพ
ของน�้ำผึ้งต�่ำลง และส่งผลให้ผู้ผลิตต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความชื้นให้ได้ตามมาตรฐานสากล
ประกอบกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ทีใ่ ห้ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพและมุง่ เน้นความสะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาน�้ำผึ้งแบบก้อน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บริโภคได้อย่าง
สะดวกและพกพาง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ฮันนี่คิวท์: น�้ำผึ้งเพื่อสุขภาพ มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ มีฤทธิ์ต้านการอนุมูลอิสระและ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และยังสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายประเภทอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์
: 074 289 321
โทรศัพท์มือถือ : 090 970 7099
Email
: sitanon.a@psu.ac.th
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เนยถั่วลิสงงาด�ำ (Peanut-sesame butter)
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และ ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
เนยถั่วลิสงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมบริโภคกันในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกา เนื่องจากมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง เนยถั่วลิสงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและสะดวกในการบริโภค
เนื่องจากเนยถั่วนั้นเป็นอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง ทว่าไขมันที่พบกลับเป็นไขมันชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพร่างกาย เนือ่ งจากเป็นไขมันชนิดไม่อมิ่ ตัว มีปริมาณโพแทสเซียม โปรตีน ไฟเบอร์ สูง อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ในเนยทีม่ ปี ระโยชน์ทางโภชนาการสูงแล้วนัน้ แต่กย็ งั มีสว่ นทีข่ าดหายไปหรือในถัว่ ลิสงไม่มี เช่น วิตามิน
บีรวม โอเมก้า 3-6-9 วิตามินอี สารเซซามิน สารเซซาโมลิน และสารเซซามอล รวมทั้งกรดไขมันที่
จ�ำเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะเมทไธโอนีนทีพ่ บได้เฉพาะในเมล็ดงา ดัง้ นัน้ เพือ่ เป็นการเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
เนยถั่วลิสงโดยการผสมงาในการเพิ่มปริมาณสารอาหาร และช่วยลดความเลี่ยนมันที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์
เนยถั่วลิสงอย่างเดียว จะมีผลท�ำให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
เนยถั่วลิสงที่มีลักษณะมีเอกลักษณ์สีด�ำของงา กลิ่นหอมของถั่วลิสงและงา ผลิตภัณฑ์ Peanut-sesame
butter ยังให้ค่าพลังงานและโปรตีนที่สูง เหมาะสมส�ำหรับผู้ที่ต้องการพลังงาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ณัฐนันท์ นันทะแสน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์
: 090 287 5363
Email
: nattanan.n@ubu.ac.th
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ภาชนะบรรจุ อาหารรักษาคุณภาพและรสชาติอาหาร
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
รัษฎา ปัญญาเสวนมิตร
บริษัท ณฎา วีเคเอ็ม จ�ำกัด
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 62240
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ภาชนะบรรจุอาหารรักษาคุณภาพและรสชาติอาหาร เป็นการพัฒนาจากการปรุงอาหารด้วยการนึง่ ในหม้อนึง่
ซึ่งเป็นการท�ำอาหารให้สุกโดยใช้ความร้อนจากไอน�้ำที่เกิดจากการต้มน�้ำให้เดือด โดยทั่วไปอาหารที่เข้า
ไมโครเวฟจะเกิดปัญหาคือ อาหารจะแห้ง แข็งกรอบ และไหม้ ท�ำให้รสชาติเสียไป แต่ถา้ น�ำอาหารนัน้ มาใส่
ในภาชนะแล้วใส่ไมโครเวฟ ภาชนะบรรจุอาหารนี้จะช่วยให้คงสภาพเดิม ไม่แห้งแข็งกระด้าง รสชาติอร่อย
ใกล้เคียงกับตอนแรกปรุง
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ภาชนะใส่อาหารรักษาคุณภาพและรสชาติอาหารนี้ใช้เพื่อเก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นาน และคงคุณภาพ
ให้อาหารมีรสชาติอร่อยเหมือนตอนแรกที่ปรุงเสร็จ มีกลไกการท�ำงานที่ใช้ความร้อนและความชื้นของไอน�้ำ
มาช่วยในการรักษารสชาติอาหาร โดยการใช้คลื่นความถี่สูงในเตาอบไมโครเวฟ ท�ำให้โมเลกุลของน�้ำเกิด
การสั่นสะเทือนและเสียดสีกัน ก่อให้เกิดพลังงานความร้อน ซึ่งท�ำให้น�้ำที่อยู่ในส่วนบรรจุด้านล่างกลายเป็น
ไอน�้ำ โดยไอน�้ำที่เกิดขึ้น ท�ำให้อาหารแช่แข็งที่ต้องการอุ่นให้ร้อนในเตาอบไมโครเวฟ ไม่แข็งหรือแห้งกรอบ
เกินไป ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงท�ำให้คุณภาพและรสชาติของอาหารแช่แข็ง คงรสชาติความอร่อย
เหมือนกับตอนแรกก่อนการแช่แข็งและยังใช้เป็นภาชนะในการปรุงอาหารในตู้อบไมโครเวฟได้ด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
รั ษฎา ปั ญญาเสวนมิตร
บริษัท ณฎา วีเคเอ็ม จ�ำกัด
โทรศัพท์
: 02 870 0255
โทรศัพท์มือถือ : 081 939 0127
Email
: polytex2@gmail.com
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ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากพิกัดตรีผลา
เพื่อผู ้บริโภคทุกเพศทุกวัย

ผลงานเด่
นธมิยตวร
เทคโนโลยีนรพัาคาเดี

นักวิจัย
ภญ.ผศ.เอมอร ชัยประทีป
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903000489 ยื่นค�ำขอวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
อัตราการเสียชีวิตของคนไทยในช่วงปี พ.ศ. 2544-2557 มีอัตราเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 12 ด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น สาเหตุอย่างหนึ่งของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือ อนุมูลอิสระ
ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกระบวนเมแทบอลิซึมของเซลล์ ท�ำให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันในร่างกาย ได้แก่
ควันบุหรี่ รังสียวู ี มลพิษในอากาศ ฝุน่ และอาหาร มีหลายงานวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นว่าสารต้านอนุมลู อิสระ
สามารถลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเรือ้ รังทีส่ มั พันธ์กบั อาหารได้ ตรีผลาเป็นพิกดั ยาแผนโบราณทีม่ สี ว่ นผสม
จากผลไม้ 3 ชนิด คือ มะขามป้อม (Phyllanthys emblica L.) สมอไทย (Terminalia tomentalla Kurz)
และสมอพิเภก (Terminalia belerica Roxb.) เป็นต�ำรับที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในการแพทย์อายุรเวท
ของอินเดียที่มีการใช้มาอย่างยาวนาน มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง และมีการศึกษาวิจัยที่ยืนยันฤทธิ์ของ
ตรีผลาต่อสุขภาพมากมาย ได้แก่ ฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ฤทธิ์ยับยั้ง
เซลล์มะเร็ง ฤทธิล์ ดระดับไขมันในเลือด ฤทธิล์ ดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ชะลอความชรา ทัง้ ยังมีสรรพคุณยับยัง้
และต้านเซลล์มะเร็ง
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
กัมมีเ่ ยลลีต่ รีผลานานาผล เพือ่ เพิม่ แรงดึงดูด สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะเด็กทีไ่ ม่ชอบรับประทานผัก ผลไม้ เด็กสามารถทานได้ ผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุกส็ ามารถรับประทานได้
ด้วยรสชาติและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาให้ผู้บริโภคสามารถทานได้ง่ายขึ้น ราคาย่อมเยา ใช้ความหวาน
จากน�้ำผึ้งแทนการใช้น�้ำตาลและไม่ใส่วัตถุกันเสีย ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จากต�ำรับตรีผลา
ที่ในท้องตลาดและตลาดออนไลน์ยังไม่มีวางจ�ำหน่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
มยุรี จอยเอกา, ฉัตรวดี สายใยทอง, พัชรี ซิลวา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์
: 02 549 4493
โทรศัพท์มือถือ : 083 151 6740, 088 247 2271
Email mayuree_j@rmutt.ac.th
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สูตรและวิธีการผลิตน�้ำพริกแกงป่ ามะแขว่น
ตมิธนพ
ั รนาคาเดี
ด่เนางยลวผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
อาจารย์สุวิมล กะตากูล เรเกอร์ส
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
น�้ำพริกแกงป่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นและ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นอาหารที่ปลอดภัย แกงป่าเป็นแกงแบบไม่ใส่กะทิ นิยมใส่เครื่องเทศจ�ำนวนมาก
เพือ่ ปรุงกลิน่ รสโดยเฉพาะเพือ่ ดับกลิน่ คาวหรือกลิน่ สาบของเนือ้ สัตว์ แกงป่าในแต่ละท้องถิน่ มีความแตกต่างกัน
โดยมากเป็นความแตกต่างที่เครื่องเทศในแต่ละท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี ใส่พริกกะเหรี่ยงและกะปิ จังหวัด
ราชบุรีใส่พริกกะเหรี่ยงซึ่งมีรสเผ็ดร้อน เครื่องเทศอื่นๆ ที่ใช้คือ ยี่หร่า ลูกผักชี โป๋ยกั๋ก พริกไทย กานพลู
เวลาปรุงใส่กระชายและใบกะเพราปริมาณมาก จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ทงั้ พริกแห้งและพริกสด นิยมใส่หอมแดง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ทงั้ พริกขีห้ นูสดและแห้ง ภาคตะวันออกใช้เครือ่ งเทศทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่
เช่น จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ใช้หัวไพล ขิงแห้ง กระทือ เปราะหอม เร่วหอม หน่อกระวาน
ลูกกระวาน ทางจังหวัดระยองนิยมใส่ดอกผักชีไร่ ดอกกะเพรา ดอกผักชีฝรั่ง และนิยมใส่พริกตุ้ม
ซึ่งเป็นผักท้องถิ่นลงในแกงด้วย
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
สูตรการผลิตน�้ำแกงป่ามะแขว่นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถน�ำไปใช้ในการประกอบอาหาร
ได้รสชาติที่กลมกล่อม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โทรศัพท์
: 034 534 059 ต่อ 354
โทรศัพท์มือถือ : 092 695 2451
Email
: krubi_50@hotmail.com, krubi2550@gmail.com
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ผลิตภัณฑ์บัวลอยมันเทศกึ่งส�ำเร็จรู ป
ผลงานเด่
นธมิยตวร
เทคโนโลยีนรพัาคาเดี

นักวิจัย
ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
มันเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งของใยอาหาร แร่ธาตุ วิตามิน รวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง สารต้านอนุมูลอิสระ
ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ และมะเร็ง เป็นต้น และยังพบว่า
สารต้านอนุมูลอิสระในมันเทศ กลุ่มแคโรทีนอยด์ สารประกอบฟีนอลิก เป็นสารให้สี เช่น สีครีม สีเหลือง
สีส้ม และสีม่วง เป็นต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบัวลอยเสริมมันเทศญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ
เป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับบัวลอย เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของบัวลอย
ให้มีมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น และเชื่อว่าอาหาร
มีส่วนส�ำคัญที่จะช่วยให้สุขภาพดี รวมถึงความสะดวกในการบริโภค
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
น�ำมันเทศญี่ปุ่นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง น�ำมาผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีอาหาร เพื่อคงสารส�ำคัญ
ของวัตถุดิบ ช่วยให้ต้านอนุมูลอิสระได้ดีสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้ดี และ
จุดเด่นเป็นขนมไทยทีพ่ ร้อมรับประทาน สะดวกพกพาง่าย มีความทันสมันยกระดับขนมไทยสามารถส่งออก
ยังตลาดต่างประเทศได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ณัฐนันท์ นันทะแสน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์
: 045 433 456 ต่อ 3185
โทรศัพท์มือถือ : 090 287 5363
Email
: nattanan.n@ubu.ac.th
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กรรมวิธีการผลิตกล้วยกวนเสริมสับปะรด
และน�้ำกระเจี๊ยบ
ตมิธนพ
ั รนาคาเดี
ด่เนางยลวผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803000661 ยื่นค�ำขอวันที่ 16 มีนาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นคือ กล้วย สับปะรด กระเจี๊ยบ และปรับปรุง
เนื้อสัมผัสกล้วยกวนจากเดิมที่เหนียว ติดฟัน และปรับปรุงสีสันจากเดิมให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
กล้วยกวนเสริมสับปะรดและน�้ำกระเจี๊ยบ ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่ติดฟัน สีของผลิตภัณฑ์เป็น
สีน�้ำตาลแดงไม่ด�ำ อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีปริมาณไฟเบอร์สูง มีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
ได้มากกว่า 60 วัน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
มินตรา มีอุปการ
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์
: 02 329 8212 ต่อ 18
โทรศัพท์มือถือ : 082 599 9544
Email
: kmitl.tlo@gmail.com
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กรรมวิธีการผลิตผงใยอาหารที่ละลายน�้ำได้จากหน่อไม้
ผลงานเด่
นธมิยตวร
เทคโนโลยีนรพัาคาเดี

นักวิจัย
ดร.สุพัตรา กาญจนประทุม และ ดร.สิริมา เถกิงวงศ์ตระกูล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903001597 ยื่นค�ำขอวันที่ 19 มิถุนายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
หน่อไม้เป็นแหล่งใยอาหารที่ได้รับความนิยมส�ำหรับคนเอเชีย หาง่าย และมีราคาไม่สูง ใยอาหารจาก
หน่อไม้ ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านมะเร็ง และการควบคุมภูมิคุ้มกัน การประดิษฐ์นี้ได้พัฒนากรรมวิธี
การผลิตผงใยอาหารที่ละลายน�้ำได้ (Water soluble fiber powder) จากหน่อไม้ ด้วยกระบวนการย่อย
ด้วยเอนไซม์ ซึ่งกรรมวิธีนี้จะใช้ระยะเวลาในการผลิตสั้นกว่ากรรมวิธีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ผงใยอาหารที่ละลายน�้ำได้จากหน่อไม้ ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลด ชะลอ หรือยับยั้งการเกิด
ออกซิเดชัน อีกทั้งการน�ำหน่อไม้มาใช้ยังเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่อไม้ สามารถน�ำมาประยุกต์
เป็นอาหารพร้อมรับประทาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
มินตรา มีอุปการ
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์
: 02 329 8212 ต่อ 18
โทรศัพท์มือถือ : 082 599 9544
Email
: kmitl.tlo@gmail.com
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เครื่องดื่มน�้ำมันแกวที่มีส่วนผสมของน�้ำผลไม้
เสริมจุ ลินทรีย์โพรไบโอติก
ตมิธนพ
ั รนาคาเดี
ด่เนางยลวผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803002332 ยื่นค�ำขอวันที่ 9 ตุลาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
เพือ่ พัฒนาเครือ่ งดืม่ น�ำ้ มันแกวทีม่ สี ว่ นผสมของน�ำ้ ผลไม้ทเี่ สริมจุลนิ ทรียโ์ พรไบโอติก เป็นเครือ่ งดืม่ ทีใ่ ห้คณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันแกว
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องดื่มน�้ำมันแกวที่มีส่วนผสมของน�้ำผลไม้ที่เสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติก ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว
ประกอบด้วย น�้ำมันแกว น�้ำแครอท น�้ำสับปะรด และจุลินทรีย์โพรไบโอติก จึงเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่
อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
มินตรา มีอุปการ
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์
: 02 329 8212 ต่อ 18
โทรศัพท์มือถือ : 082 599 9544
Email
: kmitl.tlo@gmail.com
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จิ๊บจิ๊บ เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ด้วยการสนทนา (JibJib CUI)
รตมิธนพ
ั นนด่สวทช.
เนางลผ
ผลงานเด่

เป็น Platform ระบบบริการผูช้ ว่ ยอัตโนมัตทิ สี่ ามารถโต้ตอบอย่างเป็นธรรมชาติ เสมือนการสนทนากับมนุษย์
รองรับการสื่อสารในด้าน
การพิมพ์ การพูดสนทนา (Chat) หรือสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย (Speech)
การบริการข้อมูล เช่น การขอข้อมูล การตอบค�ำถาม การจองเพือ่ ขอเข้ารับบริการ และรองรับการพูดคุยทัว่ ไป
สามารถประมวลผลบน Cloud Computing ได้
โดย JibJib CUI เป็นการน�ำ 3 เทคโนโลยีน�ำมารวมกัน ประกอบด้วย
1. Platform รู้จ�ำเสียงพูด พาที “Partii” ในการแปลงเสียงเป็นข้อความ
2. Platform สังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา “VAJA” สร้างเสียงสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ
3. Platform สร้างแชตบอต อับดุล “Abdul” วิเคราะห์ข้อความภาษาไทย เพื่อท�ำความเข้าใจความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน หาค�ำตอบและสร้างบทสนทนาโต้ตอบ
คณะนักวิจัยได้พัฒนาตัวละคร (Agent) ให้มีลักษณะแบบ 3 มิติ (3D Character) เพื่อให้สามารถโต้ตอบ
ได้เสมือนจริง โดยสามารถแสดงออกทางอวัจนภาษา (การขยับปาก, การแสดงสีหน้าและท่าทาง, การใช้มือ
เป็นสัญลักษณ์) ไปพร้อมๆ กับการพูดได้
จุ ดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
เป็น CUI ที่ฟังและพูดตอบโต้กับผู้ใช้งานด้วยภาษาไทย
เข้าใจบริบทภาษาไทย ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มองค์ความรู้ให้ระบบได้
เชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ที่ท�ำผ่านเว็บ (web service) ได้ง่าย
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
ระบบติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานผ่านการพูดไทย
รองรับการสอบถามข้อมูลทั่วไป และการสนทนาในชีวิตประจ�ำวัน และสามารถเพิ่มขอบเขตความรู้
เฉพาะด้าน (domain knowledge) ได้ตามต้องการ
มีระบบประมวลผลภาษาไทย ทีส่ ามารถเข้าใจภาษาตามธรรมชาติ (natural language understanding)
และรองรับการประมวลผลภาษาแบบนี้ได้
รองรับเชือ่ มต่อเพือ่ สัง่ งาน อุปกรณ์ หรือติดต่อกับฐานข้อมูลองค์กร หรือแม้แต่กบั Service API อืน่ ๆ
ได้โดยง่าย
มีระบบถอดความเสียงภาษาไทย ที่มีความถูกต้องมากกว่า 80% ในสภาพแวดล้อมที่ก�ำหนด*
มีระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยและอังกฤษ โดยมีเสียงให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย
สามารถพูดส�ำเนียงท้องถิ่นได้ (ปัจจุบันมีเฉพาะส�ำเนียงถิ่นเหนือให้ทดสอบใช้งาน)
ท�ำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
การประยุ กต์ใช้งาน
ท�ำระบบต่างๆ ที่มีอยู่เดิมให้เป็นระบบอัจฉริยะที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียง เช่น น�ำ JibJib เชื่อมต่อกับ
ระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ท�ำให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะ (smart home) เป็นต้น
สร้างธุรกิจและบริการรูปแบบใหม่ที่มนุษย์สามารถสื่อสารกับระบบได้โดยตรง เช่น หุ่นยนต์ผู้ช่วย
*คือ เป็นการใช้งานแบบ closed talk ในที่มีเสียงรบกวนต�่ำ ขณะที่ความถูกต้องอาจจะลดลงโดยรวม 10%
หากมีเสียงรบกวนสูง
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กลุ่มลูกค้า/ผู ้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
กลุ่มธุรกิจที่ผู้ใช้งานต้องสื่อสารกับระบบ เช่น smart home, robot, ให้บริการข้อมูล
กลุ่มธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนระบบเดิม จากพิมพ์ข้อความเป็นสื่อสารด้วยเสียง
กลุ่ม SI (Software Integrators) ที่ต้องการน�ำ JibJib CUI ไปใช้
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
กลุ่มนักลงทุนที่เล็งเห็นว่า “เสียง” จะเป็นการสื่อสารหลักระหว่างคนและอุปกรณ์ในอนาคต
กลุม่ นักลงทุนทีต่ อ้ งการผลักดันให้ CUI มีการใช้งานกว้างขวางเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานแบบหนึง่ เช่นเดียวกับ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
นักลงทุนที่สนใจ
สถานภาพทรัพย์สินทางปั ญญา
วิธีการสอบถามข้อมูลอัตโนมัติเพื่อค้นคืนสารสนเทศด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(เลขที่ค�ำขอ 1001000066)
อับดุลแพลตฟอร์ม (อยู่ระหว่างการยื่นจด)
ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติเชิงความหมาย (อยู่ระหว่างการยื่นจด)
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นต้นแบบภาคสนามที่มีการทดสอบแล้วว่า สามารถใช้งานได้จริง ต้องการ usecase การใช้งานจริง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
ภาพรวมตลาด
จากรายงานในปี 2018 ของ drift.com ในหัวข้อ State of Chatbots Report: How Chatbots are Reshaping
Online Experiences ซึง่ เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าทีม่ ตี อ่ ระบบอัตโนมัตอิ ย่าง แชตบอตเปรียบเทียบกับ
บริการแบบเดิม (traditional service) อื่นๆ เช่น บริการบนเว็บไซต์, โอเปอเรเตอร์, Face-to-face, โทรศัพท์
และอื่นๆ พบว่า ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะยอมรับในการสื่อสารกับระบบอัตโนมัติมากขึ้น โดยต้องการให้ระบบ
อัตโนมัติแก้ปัญหาหลัก ดังเช่น การช่วยหาค�ำตอบให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น การตอบปัญหาพื้นฐานต่างๆ
การตอบสนองที่รวดเร็วและไม่ต้องรอ รายงานจาก Gartner ยังระบุว่า ผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistant)
จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ รายงานจาก Digital Assistant and Voice AI-Capable
Device Forecast 2016-2021 ของ Ovum คาดการณ์วา่ ภายในปี 2021 จะมีอปุ กรณ์ทตี่ ดิ ตัง้ “ผูช้ ว่ ยเสมือน”
ในท้องตลาดมากกว่า 7.5 พันล้านชิน้ โดย Google Assistant ครองส่วนแบ่งสูงสุดที่ 23.3% รองลงมาคือ Bixby
จาก Samsung ที่ 14.5% และ Siri จาก Apple ที่ 13.1% รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นแนวโน้มของการใช้ผู้ช่วย
เสมือนในชีวิตประจ�ำวัน ที่จะมีมากขึ้นในอนาคต
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ผลประโยชน์ (Impact)
เชิงวิชาการ / วิทยาศาสตร์ : เป็นการน�ำงานวิจัยแนวหน้าด้านภาษาธรรมชาติ (Natural Language
Processing) ทั้งทางเสียง ข้อความ และการสื่อสาร มาสร้างเป็น Platform CUI บนพื้นฐานภาษาไทย
ในเชิงพาณิชย์ ได้ด้วยทีมงานคนไทย
เชิงเศรษฐกิจ / พาณิชย์ :
- สร้างช่องทางสือ่ สารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ชอ่ งทางใหม่ สามารถประยุกต์เป็นสินค้าและบริการใหม่ๆ
		 ที่ไม่มีในอดีต
- เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศที่ต้องการการเชื่อมต่อและต้องการสื่อสารบน
		 CUI ภาษาไทย ท�ำให้อุตสาหกรรม IoT, Smart Home, Robot และ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่คุย
		 ภาษาไทย เติบโตยิ่งขึ้น
- ลดการน�ำเข้าระบบจากต่างประเทศ และ/หรือ ช่วยเสริมขีดความสามารถของระบบ CUI ที่มีอยู่
		 ให้ตอบสนองผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
เชิงสังคม/สิ่งแวดล้ อม : ช่วยอ�ำนวยความสะดวกและช่วยให้ผู้บริโภควงกว้างได้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น กลุ่ม Smart และ IoT ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี
ดร.ขวัญชีวา แตงไทย และ ดร.ชัยอนันต์ ด�ำรงรั ตน์
ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์
: 02 564 6900 ต่อ 2240, 2270
E-mail
: kwanchiva.thangthai@nectec.or.th, chaianun.damrongrat@nectec.or.th
สุรีพร กระจง
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์
: 02 564 6900 ต่อ 2351
E-mail
: sureeporn.krachong@nectec.or.th
กรเทพ ปิ ยะวงศ์ ภญ
ิ โญ
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 02 564 7000 ต่อ 1619
E-mail
: kornthep.piyawongpinyo@nstda.or.th
ศูนย์ ลงทุน
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
: 02 564 7000 ต่อ 1327, 1345
E-mail
: tds-nic@nstda.or.th
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แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยี
และข้อมู ล (Traffy City Platform)
ผลงานเด่น พันธมิตร
ผลงานเด่

นวัตกรรมบริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensors) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ในการเปลี่ ยนปัญหาเป็นข้อมูล เปลี่ยนข้ อ มู ลเป็ น ความเข้ าใจ เพื่ อ ท� ำ ให้ สามารถแก้ ปั ญ หาอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนยังมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หา และพัฒนาเมืองให้นา่ อยู่ สามารถใช้ชวี ติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
และปลอดภัย โดยการช่วยให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั การปัญหาได้สะดวกรวดเร็ว ได้ผลลัพธ์ดขี นึ้ ตลอดจนผูบ้ ริหารสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและสถิตทิ สี่ ำ� คัญ ท�ำให้สามารถวางแผน และตัดสินใจได้อย่างแม่นย�ำ
จุ ดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
เทคโนโลยีสำ� หรับเพิม่ ความ Smart ให้กบั เมือง โดยเชือ่ มสิง่ ทีป่ ระชาชนพบว่าเป็นสิง่ ทีค่ วรปรับปรุง ให้ไปถึง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ท�ำให้สามารถเข้าใจความต้องการและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเป็นการพัฒนาเมืองด้วยความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถตอบ “Pain”
ของประชาชนผู้อยู่อาศัย พนักงานผู้ดูแลและผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันประกอบด้วย 2 ระบบ ได้แก่
1) Traffy Waste ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ
แพลตฟอร์มบริหารงานและวางแผนจัดเก็บขยะ ด้วย Artificial Intelligence (AI) วิเคราะห์ข้อมูล
จากการติดตามต�ำแหน่งรถเก็บขยะด้วย Multi-GNSS บันทึกเส้นทางและประวัติการเก็บขยะ วิเคราะห์
พฤติกรรมและเพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บขยะ ประชาชนและเจ้าหน้าทีส่ ามารถรับการแจ้งเตือน จุดเก็บขยะ
ที่สนใจได้ สามารถท�ำงานร่วมกับระบบ Traffy Fondue โดยแจ้งปัญหาขยะล้นถัง และขยะเกลื่อนกลาด
ผ่านแอปพลิเคชัน และ LINE@
2) Traffy Fondue แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง
เป็นแอปพลิเคชันรับเรือ่ งแจ้งซ้อมและบริหารจัดการปัญหา ช่วยลดระยะเวลา ลดขัน้ ตอน และลดค่าใช้จา่ ย
ในการแก้ปญ
ั หา ท�ำให้ผบู้ ริหารเมืองเข้าถึงใจของประชาชน โดยเพิม่ ช่องทางแจ้งปัญหาเมืองจากประชาชน
ถึงเจ้าหน้าทีโดยตรง หลังแจ้งปัญหาประชาชนสามารถติดตามสถานะการด�ำเนินการแก้ไขได้ หน่วยงาน
มีข้อมูลเพียงพอส�ำหรับบริหารจัดการปัญหาของประชาชน เช่น ภาพถ่าย ต�ำแหน่งบนแผนที่ ท�ำให้
เจ้าหน้าทีแ่ ก้ปญ
ั หาได้สะดวกรวดเร็วขึน้ ผูบ้ ริหารมีภาพรวมและข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถน�ำไปใช้กับอาคาร ส�ำนักงาน คอนโด หมู่บ้านโรงงาน โรงเรียน และ โรงพยาบาลได้
การประยุ กต์ใช้งาน
Platform การบริหารการจัดเก็บขยะ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับผู้ให้บริการจัดเก็บขยะทั้งที่เป็นส่วน
ของภาครั ฐ (การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นิ ค มอุ ต สาหกรรม) ภาคเอกชนได้ แ ก่ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
การจัดเก็บขยะ ผู้ให้เช่ารถขยะ ส�ำหรับใช้ในการบริหารและติดตามการใช้งานทรัพยากร (คน และรถขยะ)
การน�ำผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน และลดต้นทุนค่าน�้ำมัน
Platform การสื่อสาร ใช้งานโดยการแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน หรือผ่าน Line Chat ถ่ายรูปปัญหา
ต�ำแหน่งทีเ่ กิดปัญหา พร้อมการแจ้งเตือนความก้าวหน้าชองการแก้ไข บทวิเคราะห์ทางสถิตทิ ชี่ ว่ ยรวบรวบ
ข้อมูลปัญหาและการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อแก้ปัญหา
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
1. บริษัทผู้ให้บริการดูแลด้านการบริหารจัดการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
2. ผู้ให้บริการจัดเก็บขยะแก่ภาครัฐ
3. บริษัทผู้ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามต�ำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS
4. บริษัทพัฒนาเมือง

229

สถานภาพทรัพย์สินทางปั ญญา
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภายใต้แพลตฟอร์มการบริหารการจัดเก็บขยะ และแพลตฟอร์มการแจ้งปัญหาผ่าน
แอปพลิเคชัน Fondue
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนา และใช้งานในพืน้ ทีน่ ำ� ร่องมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี มุง่ เน้นการพัฒนาโดยยึดหลัก Agile Development
วิเคราะห์ผลการใช้งานและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งานสูงสุด
ภาพรวมตลาด
ในปัจจุบนั มีการติดตัง้ อุปกรณ์สำ� หรับติดตามต�ำแหน่งรถอย่างแพร่หลาย แต่การติดอุปกรณ์ดงั กล่าว มีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ในภายหลัง จึงท�ำให้พิกัดต�ำแหน่งที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อนสูง
และความถี่ในการระบุต�ำแหน่งต�่ำ ส่งผลให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหรือวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบัน
(Real-time) ได้ ซึ่งข้อมูลนี้สามารถน�ำมาใช้บริหารจัดการรถได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ในด้านปัญหาเมือง ปัจจุบนั มีการรับข้อร้องเรียน/แจ้งซ่อมอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) เขียนแบบฟอร์มทีส่ ำ� นักงาน
2) การใช้โทรศัพท์ 3) การใช้ช่องทางสื่อสารทางข้อความ Instant Messaging เช่น Line Chat
โดยทัง้ 3 รูปแบบ ไม่มกี ารบันทึกอย่างเป็นรูปแบบทีท่ ำ� ให้สามารถวิเคราะห์การท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาทิเช่น ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหา ระยะเวลาที่ใช้ ต�ำแหน่งที่เกิดปัญหา และภาพถ่าย
ผลประโยชน์ (Impact) :
เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร์ : การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเทคโนโลยีระบุตำ� แหน่งด้วยดาวเทียมความละเอียดสูง
(GNSS) เพือ่ การปรับปรุง Logistic และการวางแผน การวิเคราะห์ขอ้ ความและรูปภาพ เพือ่ ระบุประเภท
โดยอัตโนมัติส�ำหรับ chatbot
เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ : เพิ่มการใช้ประโยชน์ของรถ (Utilization) ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
และการซ่อมบ�ำรุง ลดค่าใช้จ่ายของปัญหาที่ตามมาเมื่อไม่ได้รับการดูแลแก้ไขตั้งแต่เบื้องต้น
เชิงสังคม/สิ่งแวดล้ อม : เพิ่มการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจัดการเมือง สถานที่ท�ำงาน
และพื้นที่อยู่อาศัย เพิ่มควางโปร่งใสในการท�ำงาน
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี
ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม
ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ : 086 901 6124                        
E-mail
:  	wasan.pat@nectec.or.th
ณพงศ์ วาณิชยพงศ์                 
ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02 564 6900 ต่อ 2622
E-mail
: napong.wanichayapong@nectec.or.th
โรสริน อัคนิจ                  
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02 564 6900 ต่อ 2357                   
E-mail
: Rosarin.akanit@nectec.or.th
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ศศิน เชาวนกุล
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 1324                
E-mail
: sasin.chaowanakul@nstda.or.th
ศูนย์ ลงทุน
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 1359, 1345        
E-mail
: tds-nic@nstda.or.th

ARSA Framework
ผลงานเด่น พันธมิตร
ผลงานเด่

นักวิจัย
ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานเด่น พันธมิตร สวทช.

สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 356198
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 356194
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 356195
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 356196
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 356197
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 356199
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 356200
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 356201
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 356202
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 356203
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 356204
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
อาษาเฟรมเวิร์คคือเทคโนโลยีฐานในทุกสรรพสิ่ง (Platform of Things) สามารถเชื่อมโยงและรองรับ
การประมวลผล, การแสดงผล, การติดต่อสื่อสารผ่าน Cloud ได้แบบ One Stop Service โดยรองรับงาน
ในศตวรรษที่ 21 และยุค 5.0G มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีอยูท่ ี่ Full Operation/Commercialization
แบบ Open Source และ Cross Platform (สามารถลงได้ทกุ แพลทฟอร์มทีม่ ี C/C++ Compiler) เทคโนโลยีฐาน
อาษาเฟรมเวิร์คนี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วโลกสามารถดาวน์โหลด SDK ไปใช้ได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
(โหลดที่ www.arsa.ai)
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
อาษาเฟรมเวิร์คคือเทคโนโลยีฐานในทุกสรรพสิ่ง (Platform of Things) สามารถเชื่อมโยงและรองรับ
การประมวลผล, การแสดงผล, การติดต่อสื่อสารผ่าน Cloud ได้แบบ One Stop Service โดยงานที่รองรับ
มีดังต่อไปนี้
1. DeepTech/AI น�ำไปสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วยอัลกอริทึม DeepLearning หรือ MachineLearning
2. MarTech/BigData Analytic น�ำไปสร้างแผนการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทาง Data Science
3. FinTech/Blockchain น�ำไปสร้าง ICO สกุลเงินดิจิทัลและเขียนอัลกอริทึม Blockchain
4. MedTech EdTech UX/UI น�ำไปสร้าง UX/UI ทางด้านการแพทย์และการศึกษาในทุกระดับชั้น
5. AgTech/Controller น�ำไปควบคุมอุปกรณ์ Hardware ต่างๆผ่านทาง Cloud และ Smart Devices
6. ioT/{REST:API} ควบคุมอุปกรณ์ ioT ผ่าน Representational State Transfer {REST API}
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7. UAV/TCP/UDP ควบคุม/ประมวลผล อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) ผ่านโปรโตคอล
TCP หรือ UDP ราคากลางแพคเกจอาษาเฟรมเวิร์คได้ที่ www.arsa.ai
(1) แพคเกจ 1 เดือน ราคา $49.99
(2) แพคเกจ 6 เดือน ราคา $249.99
(3) แพคเกจ 12 เดือน ราคา $499.99
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.อาษา ตัง้ จิตสมคิด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์มือถือ : 081 362 3124
Email
: arsa@citu.tu.ac.th
ตัวอย่างแพคเกจอาษาเฟรม ขนาด 8.5 c.m. x 12.5 c.m.
(ส�ำหรับหน่วยงาน)
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เครื่องอ่านสีสารละลายทางด้านเคมี (ChemKid)
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1802004854 ยื่นค�ำขอวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
เป็นเครื่องอ่านสีตามความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีเชิงแสง
ร่วมกับการเขียน coding ผ่าน KidBright IDE ซึ่งจะอ่านค่าสีของน�้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของชุดทดสอบ
กับสารเคมีในน�ำ้ จากบ่อเพาะเลีย้ ง ซึง่ เครือ่ งนีจ้ ะช่วยแก้ปญ
ั หาความผิดพลาดจากการอ่านค่าสีของสารเคมี
ในน�้ำด้วยตาเปล่า ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนรับภาพสีจากปฏิกิริยา ส่วนโปรแกรมวิเคราะห์และ
ประมวลผลเป็นความเข้มข้น และส่วนสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายผ่านระบบ Bluetooth หรือ Wi-Fi
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ควบคุมการท�ำงานผ่านบอร์ด KidBright
สามารถวัดและแสดงผลบนหน้าจอเครื่องได้ทันที
สามารถดูบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้
บันทึกทุกผลการวัดลง SD Card ได้
สามารถส่งบันทึกข้อมูลการวัด ผ่าน Bluetooth หรือ Wi-Fi ได้
มีน�้ำหนักเบา และพกพาได้สะดวก
มีแบตเตอรี่และชาร์ตได้ในตัวเครื่อง (รุ่น IoT)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์
: 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email
: business@nectec.or.th
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ชิ ปขยายสัญญาณรามาน (OnSpec Lite)
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.นพดล นันทวงศ์
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1501003964 ยื่นค�ำขอวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ชิปขยายสัญญาณรามาน (OnSpec Lite) สร้างด้วยเทคนิคการเคลือบฟิล์มขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ
โดยห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เทคโนโลยีฟลิ ม์ บางเชิงแสง ท�ำให้ได้ฟลิ ม์ บางโครงสร้างนาโนของโลหะเงินทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ
เฉพาะตัวสามารถขยายสัญญาณรามานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าอัตราการขยายสัญญาณสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มีขายในท้องตลาดกว่า 100 เท่า ในขณะที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต�่ำกว่า พื้นผิว
ขยายสัญญาณประกอบด้วยชิปคู่ขนาด 4.5 mm×4.5 mm บรรจุในถุงฟอยด์ป้องการท�ำปฏิกริยากับอากาศ
จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการตรวจวัดสารตัวอย่างที่มีความเจือจางมากในระดับ trace concentration
ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเทคนิคการตรวจวัดสัญญาณรามานแบบปกติ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
1. ชิปพื้นผิวขยายสัญญาณรามานชนิดแผ่นโลหะอะลูมิเนียมที่มีโครงสร้างนาโนเมตรฝั่งอยู่บนโครงสร้าง
ระดับไมโครเมตร และยึดติดด้วยอนุภาคโลหะทองทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะตัวสามารถขยายสัญญาณรามาน
ได้สูง
2. พื้นที่ขยายสัญญาณขนาด 4.0 มม. x 4.0 มม. (ปรับขนาดได้ตามความต้องการ)
3. ฐานรองแผ่นโลหะอะลูมิเนียมหนา 0.04 มม.
4. ขยายสัญญาณรามานได้ไม่น้อยกว่า 105 เท่า (Methylene blue)
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องวัดสัญญาณรามานที่ใช้ความยาวคลื่น 500 ถึง 800 นาโนเมตร
6. สามารถตรวจวัด Nitrate, TNT, RDX, Paraquat และ Cabaryl ที่ความเข้มข้นต�่ำกว่า 10-3 โมล่าร์
7. พืน้ ผิวของชิปขยายสัญญาณรามานมีสมบัตไิ ม่ชอบน�ำ้ (Hydrophobic) ดังนัน้ การตรวจวัดสัญญาณรามาน
ของสารตัวอย่างทีม่ ตี วั ท�ำละลายเป็นน�ำ้ จ�ำเป็นต้องใช้อปุ กรณ์ปลายแหลมสะอาดช่วยสะกิดสารตัวอย่างลง
บนชิป
8. อายุการใช้งาน 2 ปี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์
: 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email
: business@nectec.or.th
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ชิ ปขยายสัญญาณรามานความละเอียดสูง
(ONSPEC หรือ SERS Chip)
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.นพดล นันทวงศ์ และ ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร 	 เลขที่ค�ำขอ 1001000190 	 ยื่นค�ำขอวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
ค�ำขอสิทธิบัตร 	 เลขที่ค�ำขอ 1201001692 	 ยื่นค�ำขอวันที่ 12 เมษายน 2555
ค�ำขอสิทธิบัตร 	 เลขที่ค�ำขอ 1201002682 	 ยื่นค�ำขอวันที่ 7 มิถุนายน 2555
ค�ำขอสิทธิบัตร 	 เลขที่ค�ำขอ 1301005400 	 ยื่นค�ำขอวันที่ 26 กันยายน 2556
ค�ำขอสิทธิบัตร 	 เลขที่ค�ำขอ 1301005227 	 ยื่นค�ำขอวันที่ 19 กันยายน 2556
ค�ำขอสิทธิบัตร 	 เลขที่ค�ำขอ 1501003965 	 ยื่นค�ำขอวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ค�ำขอสิทธิบัตร 	 เลขที่ค�ำขอ 1501003964 	 ยื่นค�ำขอวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ค�ำขอสิทธิบัตร 	 เลขที่ค�ำขอ 1503001194 	 ยื่นค�ำขอวันที่ 7 สิงหาคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ปัจจุบันเทคนิคการตรวจวัดเอกลักษณ์ของสารเคมีด้วยเทคนิคตรวจวัดสัญญาณรามาน ได้รับความนิยม
เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแหล่งก�ำเนิดแสงเลเซอร์แบบ solid-state ส่งผลให้
เครื่องตรวจวัดมีราคาลดลง พร้อมทั้งยังมีขนาดที่เล็กลงและยังให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอีกด้วย ท�ำให้มี
ความนิยมน�ำเอาระบบตรวจวัดสัญญาณรามานมาใช้เป็นเทคนิคมาตรฐานในการตรวจระบุองค์ประกอบ
และเอกลักษณ์ทางเคมีทั้งภายในห้องปฏิบัติการและการพกพาส�ำหรับตรวจในภาคสนาม อย่างไรก็ตาม
การตรวจวัดสัญญาณรามานมีข้อจ�ำกัดส�ำหรับการวัดสารที่มีปริมาณหรือความเข้มข้นน้อยมากๆ จึงได้
เกิดการพัฒนาพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน (surface-enhanced Raman spectroscopy: SERS)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายสัญญาณรามานดังกล่าวในการตรวจวัดและวิเคราะห์โมเลกุลของสารเคมี
ได้มากจนถึงระดับทีส่ ามารถตรวจวัดสารตกค้าง (trace) ประเภทต่างๆ ได้อย่างแม่นย�ำมากขึน้ ห้องปฏิบตั ิ
การวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง (OTL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ได้พฒ
ั นาชิปพืน้ ผิวขยายสัญญาณรามาน (ONSPEC) ด้วยเทคนิคการเคลือบฟิลม์ บางในระบบสุญญากาศ
ได้ส�ำเร็จเป็นต้นแบบภาคสนาม
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สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ONSPEC ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาขึ้นด้วยเทคนิคการเคลือบฟิล์มขั้นสูง โดยพัฒนาฟิล์มบางโครงสร้าง
นาโนของโลหะเงินที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว สามารถขยายสัญญาณรามานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ค่าอัตราการขยายสัญญาณสูงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มีขายในท้องตลาดกว่า 100 เท่า ในขณะที่
มีต้นทุนในการผลิตที่ต�่ำกว่า พื้นผิวขยายสัญญาณประกอบด้วยชิปในบรรจุภัณฑ์พร้อมใช้งาน สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กบั การตรวจวัดสารตัวอย่างทีม่ คี วามเจือจางมากในระดับ trace concentration ซึง่ ไม่สามารถ
ตรวจวัดได้ด้วยเทคนิคการตรวจวัดสัญญาณรามานแบบปกติ จุดเด่นคือ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัด
เอกลักษณ์ของสารเคมีด้วยเทคนิค Raman Spectroscopy ให้สามารถวัดสัญญาณของสารอินทรีย์และ
อนินทรีย์ในปริมาณน้อยระดับ trace concentration
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ปกรณ์ สุพานิช
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์
: 02 564 6900 ต่อ 2353
Email
: business@nectec.or.th
ขัน้ ตอนการใช้งาน
NECTEC SERS Chips

1

1. เก็บตัวอย่าง (Swab) แล้วน�ำสารต้องสงสัย
มาละลายในตัวท�ำละลาย
2. หยดสารละลายลงบนชิบ
3. วิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดสัญญาณรามาน

2
เลเซอร์

3
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ชุ ดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส�ำหรับนักเรียน
ที่บกพร่องทางการเรียนรู ้” (LD Writing Software Suite)
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.อรอินทรา ภู่ประเสริฐ และ ณัชชา สาทสุทธิ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 4568
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 4569
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 4570
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 4571
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงเรื่องความบกพร่องของนักเรียนประเภทหนึ่งที่เรียกว่า
“บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities หรือ LD) ซึง่ ไม่ได้เกิดจากสาเหตุความบกพร่องของร่างกาย
หรือภาวะสติปัญญาบกพร่องหรือภาวะปัญญาอ่อน แต่เกิดจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมอง
เป็นความผิดปกติของกระบวนการเรียนรูท้ แี่ สดงออกทางด้านการอ่าน การเขียนสะกดค�ำ การล�ำดับความคิด
การค�ำนวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ บุคคลแอลดีจะมีสติปญ
ั ญาปกติ แต่ผลการเรียนต�ำ่ กว่าปกติ จะเขียน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไม่ถูก และเรียงล�ำดับอักษรผิด นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
จึงไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทั้งๆ ที่มีศักยภาพสูง เพราะนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรูจ้ ะมีความยากล�ำบากในการอ่าน เขียน และคิดค�ำนวณ ส่งผลให้มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนต�ำ่
นักเรียนบางคนเมื่อฟังผู้อื่นพูดหรืออ่านหนังสือให้ฟังก็สามารถพูดแสดงความคิดเห็นหรือเล่าเรื่องย้อนกลับ
ได้อย่างดี แต่เมือ่ ให้เขียนบรรยายกลับท�ำไม่ได้หรือเขียนผิดพลาด ดังนัน้ การพัฒนาความสามารถในการเขียน
ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จึงมีความจ�ำเป็นที่ผู้สอ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส�ำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 โปรแกรม คือ โปรแกรม
เลือกศัพท์ไทย (Thai Word Prediction) โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย (Thai Word Search) โปรแกรม
ตรวจค�ำผิดไทย (Thai Spell Checker) และโปรแกรมพิมพ์ไทย (Thai Word Processor) โดยทุกโปรแกรม
สามารถอ่านออกเสียงโดยใช้ “วาจา” ซอฟต์แวร์สงั เคราะห์เสียงพูดภาษาไทย และท�ำงานบนระบบปฏิบตั กิ าร:
Windows 7, Windows 8 และ Windows 10
จุดเด่นของ โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย มีดังนี้
สามารถเลือกค�ำศัพท์เพื่อเติมเต็มค�ำศัพท์ (Word Completion)
สามารถเลือกค�ำศัพท์จากการท�ำนายค�ำศัพท์ที่เป็นค�ำถัดไป(Word Prediction)
สามารถเรียนรู้และปรับปรุงฐานข้อมูลค�ำศัพท์จากการใช้งานของผู้ใช้ได้
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จุดเด่นของ โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย มีดังนี้
มีการใช้กฎการค้นหาค�ำแบบค�ำพ้องเสียง (Soundex) ค�ำเขียนใกล้เคียง (Approximate) และกฎแอลดี
(LD Rules) มาใช้ในการค้นหาค�ำที่ถูกต้องหรือค�ำใกล้เคียง
สามารถเรียนรู้และปรับปรุงฐานข้อมูลค�ำศัพท์จากการใช้งานของผู้ใช้ได้
จุดเด่นของ โปรแกรมตรวจค�ำผิดไทย มีดังนี้
สามารถตรวจสอบค�ำผิดด้วยการแสดงแถบสีบนค�ำศัพท์ที่พิมพ์ผิดและแสดงรายการค�ำแ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์
: 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email
: business@nectec.or.th
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เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สประหยัดพลังงาน
ต้นทุนต�่ำ (GASSET)
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.คทา จารุวงศ์รังสี และ ดร.อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 26222
สิทธิบัตร เลขที่ 26223 อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
แก๊สเซท เป็นแก๊สเซ็นเซอร์บนพื้นฐานเทคโนโลยีการรับรู้แก๊สด้วยฟิลม์บางสารกึ่งตัวน�ำออกไซด์โลหะ
(metal oxide semiconductor (MOS) gas sensor) โดยมุ่งเป้าเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ โลกของ
งานวิจัยทางด้านวัสดุรับรู้แก๊สของไทย สู่ผลิตภัณฑ์แก๊สเซ็นเซอร์ที่แข่งขันได้ในตลาดโลก จากการออกแบบ
ชิพที่มีลักษณะพิเศษ ท�ำให้รองรับการเคลือบสารรับรู้แก๊สได้ง่ายกว่าแพลตฟอร์มแก๊สเซ็นเซอร์ทั่วไป อีกทั้ง
ยังใช้พลังงานต�่ำเข้าใกล้แก๊สเซ็นเซอร์ชนิดเมมส์ แต่สร้างขึ้นด้วยวัสดุ และต้นทุนทางเครื่องมือที่ต�่ำกว่า
หลายเท่าตัว ตัวอย่างแก๊สทีร่ บั รูไ้ ด้บนพืน้ ฐานเทคโนโลยีแก๊สเซท: VOCs, H2S, H2, Ammonia, Methane,
etc. (ขึ้นกับวัสดุรับรู้แก๊สเป็นส�ำคัญ)
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
Small & Thin ชิปมีขนาดเล็กและบางมาก สามารถติดตั้งในระบบแบบพกพาได้ง่าย
Energy Saving ประหยัดพลังงานสูง โดยใช้พลังงานเพียงแค่ 50-100 มิลลิวัตต์
Low Cost ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีต้นทุนต�่ำมาก สามารถแข่งขันในตลาดได้
High Performance ชิปมีคุณสมบัติการรับรู้แก๊สสูงเทียบเท่าชิปที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา

สนใจสอบถามข้อมูล
product
พรพสก กาญจนพล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์
: 02 564 6900 ต่อ 2382
Email
: pornpasok.kanjanapol@nectec.or.th
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มิวอายโรโบคิด มิวอายโรโบคิด
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.อัชฌา กอบวิทยา
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1902000251 ยื่นค�ำขอวันที่ 21 มกราคม 2562
ที่มา เบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
มิวอายโรโบคิด (MuEye ROBOKid) เป็นกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่แสดงภาพผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
สามารถปรับระยะโฟกัส หรือเลื่อนต�ำแหน่งของวัตถุตัวอย่างได้โดยสั่งการผ่านบอรด์ KidBright คิดไบร์ท
ท�ำให้การใช้งานกล้องจุลทรรศน์มีความสะดวกและสนุกมากขึ้น
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
มีฟังก์ชั่นเลื่อนหาระยะภาพคมชัดแบบอัตโนมัติ
ควบคุมความสว่างของแหล่งก�ำเนิดแสงด้วยคิดไบร์ท
เลื่อนต�ำแหน่งด้วยความละเอียดถึง 25 ไมครอน/Step ด้วยบอร์ดคิดไบร์ท
สแกนถ่ายภาพต่อเนื่องทั้งแผ่นสไลด์ เพื่อเก็บรายละเอียดในแต่ละต�ำแหน่ง
สามารถกดเรียกหาต�ำแหน่งของวัตถุได้ ท�ำให้การใช้งานง่ายและสนุกมากขึ้น
เลนส์พอลิเมอร์ ทนทานต่อเชื้อรา บรรจุในแผ่นพลาสติก เปลี่ยนก�ำลังขยายได้ง่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์
: 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email
: business@nectec.or.th
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ระบบจัดการข้อมู ลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย
(Museum Pool)
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.ละออ โควาวิสารัช และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1501006003 ยื่นค�ำขอวันที่ 30 กันยายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
Museum Pool เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาน�ำชมพิพิธภัณฑ์ที่สะดวกทั้งภัณฑารักษ์และผู้เยี่ยมชม
โดยภัณฑารักษ์สามารถสร้างเนื้อหาน�ำชมได้ด้วยตนเอง ส่วนผู้เยี่ยมชมนั้นเพียงดาวน์โหลด Application
ครั้งเดียว ก็สามารถใช้ได้กับทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย Museum Pool ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย
เพียงเปิดแอปและสแกนบาร์โค้ดบนชิ้นงาน ก็สามารถรับฟังข้อมูลภาพและเสียงได้ทันที ท�ำให้เด็กและ
เยาวชนไทยเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ได้อย่างสนุกสนาน อีกทัง้ ยังรองรับการใช้งานได้หลายภาษา ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น ในงาน
แสดงสินค้า นิทรรศการหมุนเวียน โบราณสถาน แหล่งความรู้ในชุมชน หรือจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
สามารถสร้างเนื้อหาและบริหารจัดการได้ง่าย ทั้งข้อมูล ภาพ ข้อความ เสียง
เข้าชมได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่ายด้วยแอปพลิเคชันเดียว
สามารถเก็บสถิติการเยี่ยมชมงาน และช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้
ใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รองรับทั้งระบบ Android และ iOs
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โรสริน อัคนิจ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์
: 02 564 6900 ต่อ 2357
Email
: rosarian.akanit@nectec.or.th
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ระบบฟื้ นฟู ระดับความรู ้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
สุวิชา จิรายุเจริญศักดิ์
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1401005696 ยื่นค�ำขอวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ที่มา เบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
หัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินชีวติ อย่างมีอสิ ระและเปีย่ มด้วยความสุขของผูส้ งู วัยคือ การด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถ
ของสมองโดยเฉพาะด้านการรู้คิด (Cognition) ดังนั้นการฝึกฝนการรู้คิดจึงมีความส�ำคัญมากทั้งในกลุ่ม
ผู้สูงอายุปกติ เพื่อรักษาความสามารถของสมองไว้ และเพื่อชะลอความเสื่อมของสมองในกลุ่มที่เริ่มมี
ความสามารถการรูค้ ดิ บกพร่องระยะแรกอันเป็นกลุม่ เสีย่ งของโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคอัลไซเมอร์
ระยะแรกด้วย ทีมนักวิจัยจากเนคเทค ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ออกแบบระบบฟืน้ ฟูระดับความรูค้ ดิ ทีช่ ว่ ยผูส้ งู อายุในการฝึกฝนฟืน้ ฟูศกั ยภาพทางด้านการเรียนรู้
และรับรูผ้ า่ นการเล่นเกมส์ดว้ ยคลืน่ สมองโดยอาศัยหลักการ Neurofeedback คณะวิจยั มุง่ เน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสภู่ าคการใช้งานจริงไปยังสถานพยาบาลและศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุ เพือ่ สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ระบบฝึกฝนสัญญาณคลืน่ สมองแบบป้อนกลับผ่านการเล่นเกมส์ทถี่ กู ออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับผูส้ งู อายุ
เพื่อเพิ่มความสามารถของสมาธิการจดจ่อและคงสภาพการจดจ่อให้ได้นาน รวมถึงช่วยฝึกฝนความจ�ำ
ช่วงปฎิบตั งิ าน (Working Memory) โดยใช้สญ
ั ญาณจากคลืน่ สมองเบต้าและอัลฟ่าทีร่ บั จากอุปกรณ์รบั และ
ขยายสัญญาณคลื่นสมองที่สวมบนศีรษะ แล้วค�ำนวณระดับความจดจ่อและแสดงค่าผ่านโปรแกรมเกมส์
ท�ำให้ทราบถึงระดับสมาธิการจดจ่อของตนเอง และพยายามรักษาสภาวะจดจ่อตลอดการเล่นเกมส์
ซึง่ เป็นการเรียนรูว้ ธิ กี ารท�ำให้เกิดสมาธิการจดจ่อ ความจ�ำช่วงปฎิบตั งิ านตามทีโ่ ปรแกรมก�ำหนดไว้ เมือ่ ฝึกฝน
ได้เป็นอย่างดีแล้ว จะสามารถควบคุมจัดการสมาธิได้ดีขึ้นและพัฒนาระบบบริหารจัดการ (Executive
Functions) ของสมองได้ต่อไปอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์
: 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email
: business@nectec.or.th
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ระบบระบุ ต�ำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ
พลังงานต�่ำ (แพลตฟอร์ม อยู ่ไหน 3 มิติ)
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.กมล เขมะรังษี และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1601005373 เรื่อง ระบบกําหนดรหัสประจําตัวของอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ
ยื่นค�ำขอวันที่ 16 กันยายน 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
แพลตฟอร์ม “อยู่ไหน 3 มิติ” ส�ำหรับให้บริการข้อมูลต�ำแหน่งหรือข้อมูลเส้นทางการเคลื่อนที่ของคนหรือ
วัตถุสิ่งของภายในอาคารแบบออนไลน์ โดยระบบประกอบไปด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายที่เรียกว่า
Anchor และอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายที่เรียกว่า Tag ที่ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวขนาดเล็กและมีระบบ
สื่อสารไร้สายมาตรฐานบลูทูธพลังงานต�่ำ (Bluetooth Low Energy) และมาตรฐานไวไฟ (Wi-Fi) ที่สามารถ
สื่อสารได้ในระยะที่ไกลกว่า RFID การประยุกต์ใช้ข้อมูลต�ำแหน่งและข้อมูลบ่งชี้จากป้ายอิเล็กทรอนิกส์
ในแพลตฟอร์มระบบระบุต�ำแหน่งในอาคาร สามารถน�ำไปใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เช่น ธุรกิจค้าปลีก
งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ โกดังเก็บสินค้า หุ่นยนต์ในโรงงาน การเกษตร การแพทย์ โรงเรียน เป็นต้น
โดยระบบดังกล่าวเปรียบเสมือนระบบเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อเก็บข้อมูลต�ำแหน่งในยุค Internet of Things
ซึง่ สามารถใช้ตดิ ตามบุคคลหรือสิง่ ของและวิเคราะห์รปู แบบการเคลือ่ นทีภ่ ายในอาคารได้ การประยุกต์ใช้งาน
แพลตฟอร์ม อยูไ่ หน 3 มิติ ในกระบวนการท�ำงานปัจจุบนั จะท�ำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเดิม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย บลูทูธพลังงานต�่ำ (Bluetooth Low Energy) เพื่อการระบุต�ำแหน่ง
ได้ต่อเนื่องตลอดเวลาโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาในการใช้งานป้ายระบุต�ำแหน่งที่
ยาวนานขึ้น
มีการเชื่อมต่อข้อมูลต�ำแหน่งผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่มีใช้งานแพร่หลายอยู่ภายในอาคาร ท�ำให้ลด
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบระบุต�ำแหน่งได้ส่วนหนึ่ง
ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายส�ำหรับ Internet of Things และใช้ประโยชน์จาก Cloud Computing
Platform ที่ช่วยประมวลผลการระบุต�ำแหน่ง แสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถขยายได้ตาม
ความต้องการของการใช้งานในอนาคต
Location
ความร่วมมือที่เสาะหา
Map
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
Route
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ตน้ แบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โรสริน อัคนิจ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์
: 02 564 6900 ต่อ 2357
Email
: rosarian.akanit@nectec.or.th
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หน่วยตรวจวัดระยะไกลยู นิเวอร์แซล
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา เบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล หรือ Universal Remote Terminal Unit (uRTU) เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับ
ตรวจวัดและสัง่ การอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น วาล์ว มอเตอร์ เป็นต้น uRTU ได้ถกู ออกแบบมาให้ใช้งานกับอุปกรณ์
ตรวจจับสัญญาณหลายประเภท สามารถเพิม่ หรือลดจ�ำนวน Input/Output โดยการเพิม่ หรือลดโมดูลขยาย
(Expansion module) ของ uRTU ได้ตามความต้องการ อีกทั้งสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง
หลากหลาย เช่น ระบบเฝ้าระวัง ระบบอ่านค่าข้อมูล เพื่อควบคุมการ เปิด-ปิด อุปกรณ์ในโรงงาน และ
ระบบอ่านค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
คุณลักษณะ
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลทาง Analog ในรูปแบบสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้าที่ได้รับ
จาก Sensor เช่น แรงดัน กระแสไฟฟ้า ความถี่ หรือปริมาณอื่นๆ ให้เป็นข้อมูล Digital เพื่อใช้ใน
การประมวลผล หรือเปลีย่ นข้อมูล Digital ทีไ่ ด้รบั จากคอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้สงั่ งานการเปิด-ปิด อุปกรณ์ตา่ งๆ
ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Data logger)
2. สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้เช่น LAN, WiFi, 3/4G, Long Range
(LoRa) เป็นต้น
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
สามารถเพิ่มหรือลดจ�ำนวน Input/Output ทั้งสัญญาณ Analog และ Digital ผ่านทาง Expansion
Module ได้สูงสุด 5 Modules โดยจ�ำนวน Input/Output ในแต่ละ Module ขึ้นอยู่กับประเภทของ
สัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ
สามารถเพิ่มประเภทการรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณได้อย่างหลากหลายผ่านทาง
Ex-pansion Module
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์
: 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email
: business@nectec.or.th
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แอปพลิเคชั นแอลดีคีย์บอร์ด ส�ำหรับบุ คคลที่บกพร่องทางการเรียนรู ้
(LD Keyboard Application on Android)
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.อรอินทรา ภู่ประเสริฐ และ ณัชชา สาทสุทธิ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1801001291 ยื่นค�ำขอวันที่ 2 มีนาคม 2561
ที่มา เบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) เห็นว่า ปัญหาความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้เป็นปัญหาส�ำคัญที่ลดทอนศักยภาพของคนไทยที่ท�ำให้เกิดปัญหาค่าเฉลี่ยการรู้หนังสือของ
คนไทยต�่ำ และเกิดปัญหาสังคม การว่างงาน กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ข้อมูลการศึกษา
วิจัยในปี 2562 โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำรวจพบว่า
ประเทศไทยมีนกั เรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรูอ้ ยูจ่ ำ� นวน 349,753 คน ซึง่ ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารพัฒนา
เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมเข้ามาช่วยเหลือ ศูนย์ฯ เห็นความส�ำคัญในการช่วยเหลือนักเรียนกลุม่ นีจ้ งึ ได้ดำ� เนินการ
ศึกษาส�ำรวจเทคโนโลยีที่จะน�ำมาช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
คณะผูว้ จิ ยั ของศูนย์ฯ ได้ศกึ ษาเพิม่ เติมเพือ่ ทีจ่ ะออกแบบ ก�ำหนดฟังก์ชนั ของเครือ่ งมือทีจ่ ะน�ำไปใช้เพือ่ ช่วย
เสริมการเรียนรู้ การท�ำงานของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าว
ศูนย์ฯ ประสงค์จะพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการศึกษาส�ำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน กระบวนการคิดและการคิดค�ำนวณ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
แอปพลิเคชันแอลดีคยี บ์ อร์ด เป็นผลิตภัณฑ์สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ในการใช้งานให้กบั บุคคล
หรือนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยแก้ปัญหาการพิมพ์ผิดของบุคคล
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ท�ำงานเสมือนคีย์บอร์ดภาษาไทยบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ จุดเด่นของแอปพลิเคชันแอลดีคยี บ์ อร์ดคือ สามารถแก้ไขค�ำผิดทีเ่ ป็นการพิมพ์ผดิ แบบบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ซึ่งแอปพลิเคชันคีย์บอร์ดปัจจุบันยังไม่สามารถท�ำได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์
: 02 564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email
: business@nectec.or.th
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เครื่องตัดหญ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
อาจารย์อภิชิต เสมศรี, หทัยพัชร์ พิชัยณรงค์, ศุภเสฏฐ์ ลิ้มวิลัย และ ญาณกร อุดมวนิช
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
เครื่องตัดหญ้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ชุดต้นก�ำลังที่ท�ำให้เครื่องตัดหญ้าเกิดการท�ำงานได้แก่เครื่องยนต์
แต่เนื่องจากการท�ำงานของเครื่องยนต์จะใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ซึ่งจะมีผลท�ำให้เกิดมลพิษ
ไอเสียทางอากาศได้ เพือ่ ลดปัญหาในเรือ่ งของการเผาไหม้ จึงได้คดิ ค้นโดยการประยุกต์ใช้พลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์ผ่านอุปกรณ์โซล่าเซลล์เพื่อแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าและจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่
และน�ำกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ให้เกิดการหมุน มอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นอุปกรณ์
ที่ขับเคลื่อนใบพัดของเครื่องตัดหญ้าให้เกิดการท�ำงานต่อไป
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์ อภิชติ เสมศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
โทรศัพท์มือถือ : 099 551 6140
Email
: semsri.a@gmail.com
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ระบบสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีสแกนลายนิว้ มือ
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
อนันต์ ตันแสนทอง, สุนิสา ชัยบุตร, ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต จันภิรมย์ และ สันติ โสภาประดิษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ในระบบการสตาร์ทของจักรยานยนต์ตามท้องตลาดนั้นแล้ว โดยทั่วไปเป็นรูปแบบของกุญแจบิดไปเพื่อเปิด
และบิดกลับเพื่อปิดให้เกิดกระบวนการเชื่อมต่อของระบบวงจรไฟฟ้า แล้วจึงจะสามารถท�ำการสตาร์ทเพื่อ
ให้เกิดการติดหรือดับเครื่องยนต์ จึงมีผู้เล็งเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก
และเกิดปัญหาในการพกพา ดังนัน้ จึงได้มผี ทู้ คี่ ดิ ค้น พัฒนา ทดลองสร้างสวิตซ์เปิดปิดเครือ่ งยนต์ในรูปแบบใหม่ๆ
มากมาย และรูปแบบหนึ่งในนั้นที่คณะผู้วิจัยสนใจคือระบบการสแกนด้วยลายนิ้วมือที่มาจากวิทยาการ
ไบโอแมทริกซ์ (Bio Metric) นั่นเอง ซึ่งแนวคิดนี้สามารถส่งผลถึงข้อดีได้อย่างชัดเจนก็คือความสามารถ
ในการควบคุมระบบกลไกต่างๆ ได้แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น และยังท�ำให้
การตวจสอบการใช้งานได้ ทั้งยังคาดว่าจะช่วยลดการถูกโจรกรรมได้มากยิ่งๆ ขึ้น
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
พัฒนาให้เกิดระบบสตาร์ทรถจักยานยนต์ทมี่ คี วามสามารถเพิม่ ระดับการรักษาความปลอดภัยจากการโจรกรรม
และความสะดวกให้มีมากกว่าระบบกุญแจที่มีอยู่เดิม และยังคาดว่าจะท�ำให้เกิดประโยชน์แก่ระบบกิจการ
ร้านรถจักรยานยนต์ให้เช่าและประชาชนทั่วไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ว่ าที่ รต. เชาวลิต จันภิรมย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
โทรศัพท์
: 02 744 7356
โทรศัพท์มือถือ : 095 163 5593
Email
: vodsaka@gmail.com
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อุ ปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
อาจารย์ธณพิชญ์ เป็กเยียน, อาจารย์ชุติมา เกตุษา และ วรพล ง่วนจร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
โจรปล้น 10 ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว โบราณว่าไว้เพื่อเตือนใจให้มีความรอบคอบระมัดระวังให้ดีก่อนที่
เหตุรา้ ยจะเกิดขึน้ ความเสียหายทีเ่ กิดจากอัคคีภยั สามารถเผาผลาญทรัพย์สนิ ได้ทกุ ชนิด เป็นภัยทีก่ อ่ ให้เกิด
ความเสียหายเป็นอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันก่อนเกิดอัคคีภัยจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก
เพื่อลดการสูญเสียในทุกด้าน ระบบดับเพลิงฉุกเฉินพร้อมแจ้งเตือนนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อพัฒนาและน�ำไปต่อยอด
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและยังมีความสามารถหลากหลายรูปแบบ เช่น กรณีเกิดอัคคีภยั หรือกรณีมกี า๊ ซรัว่ ไหล
ระบบดับเพลิงฉุกเฉินก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับสมาชิกภายในบ้านให้ทราบผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ให้
รับทราบในกรณีไม่มผี พู้ กั อาศัยอยู่ หรือมีผอู้ าศัยอยู่ ก็จะมีการแจ้งเตือนพร้อมกับเสียงให้กบั สมาชิกรับทราบ
ว่ามีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น การสร้างบ้านในปัจจุบันบางบ้านอาจมองข้ามความส�ำคัญภายในบ้านไป เช่น
อุบัติเหตุที่เกิดจากอัคคีภัยซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่อาจจะท�ำให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินได้
ทางเราจึงได้เล็งเห็นถึงความอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ผู้จัดท�ำจึงได้พัฒนาระบบดับเพลิงพร้อมแจ้งเตือน
ผ่านเทคโนโลยีเอเจนท์สนทนา
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ป้องกันอัคคีภยั ก่อนเกิดโดยสามารถตรวจจับความร้อน ก๊าซและปริมาณออกซิเจน พร้อมทัง้ มีการแจ้งเตือน
ผ่านสมาร์ทโฟนผ่านเทคโนโลยีเอเจนท์สนทนา
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ธณพิชญ์ เป็ กเยียน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์
: 02 172 9888
โทรศัพท์มือถื
: 094 034 3836
Email
: tanapeak2559@gmail.com
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อากาศยานไร้คนขับ
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ และคณะ
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1802002240 ยื่นค�ำขอวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พืชผลภายในไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบัน
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
โดรนแบบแปดใบพัดแนวคิดใหม่ ให้มรี ปู ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร รูปทรงคล้ายแมงมุม มีขนาด
กะทัดรัด เหมาะส�ำหรับใช้ในกิจการวิเคราะห์พืชผลในเทคโนโลยี Smart Farm ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนตบนแอปพลิเคชันมือถือ ภาพถ่ายมีความละเอียดสูง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศักดิ์ตญ
ิ านนท์ คงทอง
ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์
: 044 224 825
โทรศัพท์มือถือ : 088 706 7467
Email
: saktiyanont@gmail.com
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ระบบเลือกตัง้ บนบล็อกเชน (Blockchain)
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช และคณะ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมเป็นระบบแบบรวมศูนย์ ข้อมูลการลงคะแนนจะส่งมายังเครื่องแม่ข่าย
ส่วนกลาง ท�ำให้มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล อาจเกิดปัญหาการโจมตีระบบหรือแก้ไข
ข้อมูล เพือ่ เปลีย่ นแปลงผลการลงคะแนนได้ เช่น การทดลองโจมตีระบบการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ในงาน DefCon Computer Security Conference 2018 ซึ่งใช้เวลาเพียง 90 นาที ก็สามารถ Hack
ระบบเลือกตัง้ ได้ คณะนักวิจยั ได้ศกึ ษาการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) กับการเลือกตัง้ โดยเริม่ พัฒนา
ระบบเลือกตัง้ ผูฝ้ กึ สอนกีฬาและผูต้ ดั สินกีฬาบนบล็อกเชนให้กบั กรมพลศึกษา พบว่าระบบเลือกตัง้ บนบล็อกเชน
สามารถรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลได้ดกี ว่าระบบเลือกตัง้ แบบดัง้ เดิม เนือ่ งจากการจัดเก็บข้อมูลแบบ
กระจายบนเครือข่ายบล็อกเชนมีข้อดีในการรักษาความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล (Data Integrity) ยากต่อ
การเปลีย่ นแปลงแก้ไข ผูล้ งคะแนนสามารถตรวจสอบผลการโหวตของตน และยังคงรักษาความลับในการโหวต
ของตนไว้ด้วย ท�ำให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ทั้งยังประยุกต์ใช้ได้กับการเลือกตั้งหรือลงประชามติ
ในทุกระดับ ทุกหน่วยงานอีกด้วย
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) คือ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Ledger) จัดเก็บข้อมูล
ในลักษณะ Block เชื่อมต่อกัน ข้อมูลจะถูกส�ำรองและตรวจสอบความถูกต้อง (Consensus) จากสมาชิก
ในเครือข่ายแล้วจัดเก็บกระจายตาม Node ต่างๆ โดยไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลาง เมือ่ ข้อมูลถูกยอมรับบนระบบแล้ว
ไม่สามารถแก้ไขได้ และด้วยกลไกในการตรวจสอบเพือ่ สร้างชุดข้อมูลใหม่ ท�ำให้ยากในการสร้างข้อมูลเท็จ
จุดเด่นเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีบล็อกเชนเหมาะกับการพัฒนาระบบเลือกตั้งท�ำให้ข้อมูลการลงคะแนน
มีความถูกต้อง ปลอดภัย ผู้ลงคะแนนมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ตนโหวตให้ผู้สมัครจะไม่ถูกเปิดเผย และไม่ถูกแก้ไข
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ยากต่อการปลอมแปลงหรือสวมสิทธิ์แทนบุคคลอื่น สร้างความโปร่งใส
และน่าเชือ่ ถือให้กบั การเลือกตัง้ ทัง้ ยังช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการจัดการเลือกตัง้ สะดวกต่อผูล้ งคะแนน โดยสามารถ
โหวตผ่านระบบจากทุกที่ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งอาจช่วยให้จ�ำนวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเพิ่มขึ้นด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เลือกตัง้ ง่ ายๆ ผ่ านระบบเลือกตัง้
การประยุกต์ ใช้ Blockhain
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
Blockhain บนสมาร์ ทโฟร
ในการเลือกตัง้
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์
: 02 564 4440 ต่อ 1664
โทรศัพท์มือถือ : 081 859 6955
Email
: arnat@tbs.tu.ac.th
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อุ ปกรณ์ตรวจจับความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก
ไร้สาย-ไร้พลังงาน
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
อาจารย์กฤตานน ประเทพา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1901003937 ยื่นค�ำขอวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
อัคคีภัย เกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นประกอบกับวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่องและลุกลามไป
บริเวณใกล้เคียง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับ
ความร้อน (Heat Detector) แบ่งออกเป็นสองแบบคือ แบบแมคคานิคอล (Mechanical Heat Detectors)
เมื่ อ ตรวจจั บ ความร้ อ นได้ อุ ป กรณ์ ภ ายในจะไม่ คื น สู ่ ส ภาพเดิ ม ต้ อ งเปลี่ ย นใหม่ มี ร าคาถู ก และ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Heat Detectors) ภายหลังตรวจจับความร้อนได้ อุปกรณ์ภายในจะคืนสู่
สภาพเดิมอัตโนมัติ แต่มีราคาสูง ต่อมามีการพัฒนาเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อตรวจจับความร้อนอย่างแม่นย�ำ
แต่ระหว่างที่อุปกรณ์ท�ำงาน อุปกรณ์ต้องใช้พลังงานและใช้สายไฟในการรับส่งสัญญาณ เมื่อเกิด
สถานการณ์ทไี่ ม่คาดคิด เช่น สายไฟช�ำรุด หรือพลังงานทีจ่ า่ ยให้กบั อุปกรณ์ไม่เพียงพอ จะเกิดอันตรายจาก
อัคคีภัยขึ้นได้
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก
ไร้สาย-ไร้พลังงาน เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน สามารถตรวจจับความร้อนโดยไม่ใช้พลังงาน
โดยใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า เมื่อเกิดอัคคีภัยจะเกิดการผลิตพลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้จะไปขับเคลื่อนแผงวงจรอุปกรณ์ จากนั้นวงจรอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายจะส่ง
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนอัคคีภัย ภายหลังจากการตรวจจับ
ความร้อน อุปกรณ์ภายในจะกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยอัตโนมัติ เป็นการลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์
ตรวจจับความร้อน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังทดแทน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
วันวิสาข์ บุญกล้ า และ อทิตยา โพนทอง
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์
: 043 754 192
โทรศัพท์มือถือ : 093 325 6594, 088 562 4463
Email
: Ying.ipmsu@gmail.com, Msu_ipmo@hotmail.com
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ชุ ดอุ ปกรณ์ควบคุมการเปิ ดปิ ดอุ ปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
ผ่านเครือข่ายไร้สาย
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร และ อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903000140 ยื่นค�ำขอวันที่ 22 มกราคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
เนื่องจากสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ดังนั้นชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
ผ่านเครือข่ายไร้สายจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้เป็น
อย่างดี ซึง่ สอดรับกับแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ว่าด้วยเรือ่ งยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ ในมาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
สวิทช์ที่ใช้เปิดปิดไฟเป็นแบบเท้าเหยียบซ้อนไว้ในทุกพื้นที่ของพรมเช็ดเท้าข้างเตียง ท�ำให้ง่ายต่อ
การเปิดปิดไฟ
เซนเซอร์ที่ใช้เป็นสวิทช์มีความบางเพียง 1 มิลลิเมตร ท�ำให้ผู้สูงอายุไม่เดินสะดุด
ชุดควบคุมฯ ระหว่างตัวรับกับตัวส่งสัญญาณเชื่อมต่อกันแบบไร้สาย
อุปกรณ์ตัวส่งสัญญาณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวรับได้หลายตัว
การรับและส่งสัญญาณสามารถส่งผ่านผนังห้องและระหว่างชั้น ในรัศมี 20 เมตร ได้ 100 เปอร์เซ็นต์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ
ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
เจตน์ นที ราชเมืองมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์
: 055 267 038 ต่อ 7230
โทรศัพท์มือถือ : 089 706 1644
Email
: jadenatheeyoke@gmail.com
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การพัฒนาต้นแบบเครื่องย้อมสีสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติ
ขนาดเล็กควบคุมด้วยราสเบอร์ร่พ
ี าย
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ไกรวิทย์ รุ่งเรือง, อาจอง ปกป้อง และ กีรดิษ สายพัทลุง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
เครื่องย้อมชิ้นเนื้อ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับมนุษย์ในการท�ำงานร่วมกันกับสารเคมี และยังเป็นเครื่องมือ
ที่สามารถท�ำงานแทนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงได้ระยะหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังเป็นเครื่องมือในการ
ฝึกทักษะให้นกั ศึกษาเข้าใจการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ การต่ออุปกรณ์ อินพุต เอาต์พตุ เพือ่ ใช้งาน
รวมถึงเป็นแนวทางการน�ำไปใช้ในด้านการแพทย์ ประกอบกับผูศ้ กึ ษาหรือผูส้ นใจจะน�ำความรูด้ งั กล่าวไปใช้
ประกอบการต่างๆ ในอนาคตต่อไป
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
1. ช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีอันตราย
2. สามารถน�ำไปใช้จริงในห้อง LAB Pathology หรือ ห้องชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
กีรดิษ สายพัทลุง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทรศัพท์
: 02 522 6637
โทรศัพท์มือถือ : 084 534 7744
Email
: keeradit@pnru.ac.th
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เครื่องเพิ่มและลดความชื้ นสัมพัทธ์ในอากาศ
ส�ำหรับห้องนอนแบบอัตโนมัติ
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ธัญภพ ศิริมาศเกษม, ผศ.ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ และ จันทิมา ทองค�ำ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ห้องนอนเป็นพืน้ ทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้รา่ งกายได้พกั ผ่อนและฟืน้ ฟูสมรรถนะจากการด�ำเนินชีวติ ตลอดทัง้ วัน ห้องนอน
ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ที่น้อยเกินไปจะท�ำให้รู้สึกผิวแห้งกร้าน คัน ปากแห้ง เจ็บคอ หรือ แสบคอ ห้องนอน
ทีค่ วามชืน้ สัมพัทธ์สงู เกินไปจะท�ำให้อดึ อัด เหนียวตัว เกิดการสะสมของเชือ้ รา ไรฝุน่ และแมลงอืน่ ๆ ก่อให้เกิด
โรคระบบทางเดินหายใจ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ควบคุมและแสดงผลการท�ำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
เพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยหัวพ่นแบบอัลตร้าโซนิค
ลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริค (TEC)
มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น
มีระบบบอกวันที่และเวลา สามารถบันทึกข้อมูลใส่ SD CARD ได้
มีระบบแจ้งเตือนและป้องกันระดับน�้ำต�่ำกว่าที่ก�ำหนด
มีระบบจดจ�ำการตั้งค่าใช้งานสุดท้ายกรณีไฟดับ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ธัญภพ ศิริมาศเกษม
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทรศัพท์
: 02 544 8456
โทรศัพท์มือถือ : 081 910 8936
Email
: mechanical.eng@live.com, thanet@pnru.ac.th
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ถุงมือบ�ำบัดอัจฉริยะแสนสนุก
(Intelligent Therapy Glove)
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.น�ำ้ ทิพย์ ตระกูลเมฆี, ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ, อานนท์ ประดิษฐ์รงุ่ วัฒนา และ กชกร สุขจันทร์อนิ ทนูจติ ร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
การออกแบบและพัฒนาต้นแบบถุงมืออัจฉริยะที่มีความสามารถในการบ�ำบัดภาวะปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ
ตามหลักการแพทย์แผนไทยและกายภาพวิทยา โดยน�ำถุงมือดังกล่าวมาบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีอปุ กรณ์
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่ (Internet of Things, IoT) ทีเ่ ชือ่ มต่อกับโมบายแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลือ่ นที่
เพือ่ เพิม่ ความสนุกสนานลดความน่าเบือ่ หน่ายในการท�ำกายภาพบ�ำบัดทุกวันด้วยกราฟิก/เกมส์ ผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ของผู้ใช้ อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถเพื่อรองรับการบ�ำบัดโรคนี้ในสถานพยาบาลหรือสถานพักฟื้น
โดยการบูรณาการเชื่อมต่อกับระบบประเมินอาการและติดตามการท�ำกายภาพบ�ำบัดด้วยอุปกรณ์ต้นแบบที่
สร้างขึน้ จากโครงการนี้ (Monitoring System of Trigger Finger Therapy: MSTFT) โดยแสดงผลเพื่อช่วย
เหลือด้านการวิเคราะห์ทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับผู้ใช้กลุ่มแพทย์พยาบาลและผู้ดูแล
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ถุงมือบ�ำบัดอัจฉริยะแสนสนุก (Intelligent Therapy Glove) ลดความเบือ่ หน่ายจากการบ�ำบัดอาการนิว้ ล็อก
ด้วยกราฟิกบนจอ LCD หรือ แอปพลิเคชันเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแทปเล็ต)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์
: 074 289 321
โทรศัพท์มือถือ : 090 970 7099
Email
: sitanon.a@psu.ac.th

ระบบ MSTFT ประกอบด้วย หน้าจอเว็บแอปพลิเคชัน
แสดงประวัติผู้ป่วย (ข้างบน) ผลลัพธ์การเคลื่อนไหว
นิ้วมือด้วยการใส่ถุงมือในห้องตรวจ (ขวาบน) หน้าจอแสดง
พัฒนาการการรักษาพร้อมข้อถาม (ซ้ายล่าง)
และหน้าจอแสดงพัฒนาการของแต่ละนิ้ว
หลังจากใช้ถุงมือกายภาาพ (ขวาล่าง)

แอปพลิเคชัน TNglove ส�ำหรับผู้ป่วย

แอปพลิเคชันเกมเป่ายิ้งฉุบ
ใช่เล่นเกมผ่านถุงมือไอโอที
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ระบบฝึ กสมรรถนะของมือและตา
ตามแนวคิดตารางเก้าช่ อง ผ่านระบบไอโอที
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์, วสันต์ ยอดศรี, ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ และ ดร.น�้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ระบบฝึกสมรรถนะของมือและตา ตามแนวคิดตารางเก้าช่อง ผ่านระบบไอโอที ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนแสดงผลคือ กล่องควบคุมที่มีหน้าจอทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว ส�ำหรับใช้แสดงผลการฝึกสมรรถนะมือ
และตา และผลการทดสอบในรูปแบบกราฟ พร้อมสายชาร์จพลังงานและปุ่มกดเซ็นเซอร์ชนิดไร้สาย
จ�ำนวน 9 ชิ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อใช้ในการทดสอบเวลาปฏิกิริยาของมือและตา เพื่ออธิบาย
การท�ำงานในระบบอัตโนมัตขิ องสมองของมนุษย์ รวมทัง้ วัดความคล่องแคล่วว่องไวของมือและการประสาน
สัมพันธ์ คุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญของระบบดังกล่าวคือ สามารถใช้งานในภาคสนามได้ เนือ่ งจากใช้อปุ กรณ์ไร้สาย
ที่สื่อสารระหว่างอุปกรณ์ด้วยระบบเครือข่าย ปุ่มกดที่ใช้ในโหมดฝึกซ้อม ทดสอบ และแสดงผลนั้นสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ทั้งแบบ 3 และ 9 ปุ่ม มีการบันทึกผลลัพธ์การทดสอบและแสดงผลอัตโนมัติ และยังอัพโหลด
เข้าสู่ระบบคลาวด์และส่งอีเมล์กราฟผลลัพธ์ของการฝึกได้ จ�ำนวนข้อมูลที่สามารถเก็บได้มีปริมาณมาก
สามารถน�ำไปใส่ในคลังข้อมูลเพื่อท�ำการวิเคราะห์ได้ในภายหลัง
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ระบบดังกล่าวเป็นระบบไร้สาย ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นในก�ำหนดโปรแกรมการทดสอบและโปรแกรม
การฝึก/เรียนรู้ ตลอดจนมีความหลากหลายในการวางพื้นที่ (area) ในการทดสอบและการฝึกมากยิ่งขึ้น
และแอปพลิเคชันยังมีความยืดหยุ่นในการสร้างรายละเอียดของแบบทดสอบ โดยเราสามารถใส่ข้อมูลของ
การฝึกได้หลากหลาย เช่น ระยะของเซนเซอร์ ระยะเวลาในการหน่วงเวลา จ�ำนวนครัง้ ในการแสดงเซ็นเซอร์
เป็นต้น ซึ่งต่างกับอุปกรณ์การทดสอบแบบเดิมที่ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
กล่องควบคุม หน้าจอทัขสกรีน และหน้าจอเมนู
ปุ่มเซ็นเซอร์ ส�ำหรับผู้ทดสอบ
สนใจสอบถามข้อมูล
และระบบ FSN Perf XXXXXXXXXXX XXXX
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074 289 321
โทรศัพท์มือถือ 090 970 7099
Email sitanon.a@psu.ac.th
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ระบบมอนิเตอร์แปลงผักไฮโดรโปนิกส์
ผ่านเทคโนโลยีไอโอทีและโมบายแอปพลิเคชั น
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.น�้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี, ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ, รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู, ณรงค์ชัย บุญทอง
และ อานนท์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ระบบมอนิเตอร์แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ไอโอทีทมี่ คี วามสามารถในการประเมินวัดค่าต่างๆ
เช่น ความสว่าง อุณหภูมิ และส่งข้อมูลไปยังคลาวด์เพื่อแจ้งเตือนไปยังโมบายแอปพลิเคชันของผู้ดูแลหรือ
เจ้าของเพื่อทราบความผิดปกติของปัจจัยต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการเพาะปลูก โดยสิ่งประดิษฐ์สามารถท�ำการ
เปิด-ปิดกลไกอุปกรณ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่พืชผัก เช่น ความสว่าง
ไม่เพียงพอในการสังเคราะห์แสงก็เปิดแสงไฟอุลตราไวโอเล็ต และเมื่อมีแสงแดดหรือความสว่างเพียงพอ
ก็มีระบบปิดไฟอุลตราไวโอเล็ตอัตโนมัติ อีกทั้งยังมีระบบเปิด-ปิดด้วยระบบมือ (Manually turn on/off
System) สิ่งประดิษฐ์ยังมีระบบรายงานและกราฟแสดงข้อมูลความสว่างและอุณภูมิที่เป็นปัจจุบัน และ
สามารถดู ข้อมูลย้อนหลังได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถตั้งค่าของปัจจัยเพาะปลูกต่างๆ ที่จะให้แจ้งเตือน
ไปยังโมบายแอปพลิเคชัน และระบบกลไกอัตโนมัติท�ำงานเมื่อมีความผิดปกติของสิ่งแวดล้อมที่เพาะปลูก
ได้ตามชนิดของพืชผักตามค่าที่ก�ำหนดหรือตั้งค่าได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยมีแผนจะประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
สิ่งประดิษฐ์ในต้นไม้มงคลหรือต้นไม้ราคาแพง เพื่อขยายตลาดอีกด้วย
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
โมบายแอปพลิเคชันสามารถแจ้งเตือนเหตุผิดปกติ เช่น ความสว่างและอุณภูมิที่ผิดปกติได้ อีกทั้งระบบ
สามารถเปิด-ปิดระบบกลไกอัตโนมัตขิ องระบบอุปกรณ์ตา่ งๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หาทีอ่ าจสร้างความเสียหายแก่พชื ผักได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบตั กิ าร
ได้รบั การพิสจู น์วา่ เป็นไปได้
แอปพลิเคชันมีหน้าจอจากซ้ายไปขวา
ดังนี้ หน้าเมนูรวมของระบบ
่
แอปพลิเคชัน ส่วนของรายงาน
เงือนไข
หน้าติดตามอุณหภูมิและแสงสว่าง
โดยเลือกดูจากวันที่
เทคโนโลยีต่อรองราคา
หน้าจอแสดงการเตือน
เริม่ ต้น ถึง สิน้ สุดได้ (ซ้ายและกลาง)
และหน้าจอตั้งค่าระบบ
และหน้าจอควบคุมดีไวส์ (ขวา)
สนใจสอบถามข้อมูล
สิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์
: 074 289 321
โทรศัพท์มือถือ : 090 970 7099
Email
: sitanon.a@psu.ac.th
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หัวสุนัขจ�ำลองจากเยื่อกระดาษและยางพารา
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ และคณะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903000476 ยื่นค�ำขอวันที่ 27 เมษายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ในการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ต้องอาศัยอวัยวะจริงของสัตว์เพื่อใช้ในการศึกษา
อย่างไรก็ตามการใช้อวัยวะจริงของสัตว์มขี อ้ จ�ำกัดอย่างมากอาทิเช่นสัตว์ทไี่ ด้รบั บริจาคมีจำ� นวนไม่เพียงพอหรือ
มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างสัตว์ที่ยุ่งยาก และมีความเสี่ยงต่อทั้งสารเคมีและ
เชื้อโรค การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง งานวิจัยนี้
จึงได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน “หัวสุนัขจ�ำลองจากเยื่อกระดาษและยางพารา” โดยใช้หลักการของ
ประติมากรรมกระดาษอัด (Paper Mache) ที่ได้ปรับแต่งเติมโครงสร้างให้มีลักษณะและสีสันต่างๆ ท�ำให้
เกิดความสวยงาม ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และมีการหล่อยางพาราในส่วนประกอบที่ต้องการ
ความยืดหยุ่น เช่น ผิวหนัง ที่จะช่วยท�ำให้หัวสุนัขมีสภาพความอ่อนนุ่มยืดหยุ่นเหมือนสุนัขต้นแบบ
นอกจากนี้ยังได้ใช้แม่เหล็กฝังทางด้านในของชิ้นส่วนประติมากรรมกระดาษอัด เพื่อสะดวกในการประกอบ
และแยกชิ้นส่วนได้ง่าย ท�ำให้ได้ผลงานที่ถอดประกอบได้ และยังท�ำให้เห็นโครงสร้างกายวิภาคที่ชัดเจน
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
เป็นสื่อการเรียนการสอนกายวิภาคทางสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ เห็นโครงสร้างต่างๆ ชัดเจน สวยงาม
ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ลดขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างสัตว์ ท�ำให้ประหยัดเวลา, ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค และ
ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสและสูดดมสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมและรักษาสภาพ ซึ่งช่วยให้ลดค่าใช้จ่าย
ในส่วนของสารเคมีที่บางประเภทมีราคาสูง และต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ
มีความแข็งแรงทนทาน น�้ำหนักเบา และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
สามารถถอดแยกและประกอบเข้าได้ โดยกลไกที่ไม่ซับซ้อน และไม่เสียหายระหว่างการถอดประกอบ
สะดวกต่อการเก็บรักษา
ต้นทุนในการผลิตต�ำ่ ท�ำให้มรี าคาต�ำ่ กว่าสินค้าเทียบเคียงในตลาด และช่วยลดการน�ำเข้า
นอกจากผลงานหัวสุนัขจ�ำลอง ทางนักวิจัยยังมีผลงาน “สมองสุนัขจ�ำลอง” ที่ใช้ในการเรียนการสอนทาง
กายวิภาคศาสตร์ และในอนาคตก�ำลังจะพัฒนาต่อยอดเป็นส่วนอื่นๆ ในร่างกายของสัตว์เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
: 02 218 4195-7 ต่อ 109
Email
: jiranat.s@chula.ac.th
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ชิ้ นงานพลาสติกส�ำหรับตรวจสอบงานเชื่ อมด้วยสายตา
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
สมศักดิ์ ปามึก และ อนุชิต ยังสืบตระกูล
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13451
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำ� ลาย (NDT) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เป็นที่
ยอมรับกันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและภาชนะรับแรงดันใน
ประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องใช้บุคลากรด้านการตรวจสอบงานเชื่อมที่ผ่านการรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานสากล ด้วยเหตุนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบขึน้ เพือ่ รองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบ
ในประเทศไทยและปัจจุบนั สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์กรมหาชน) ได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานรับรองสมรรถนะ
บุคคล (Certification Body) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ทัง้ นีเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมของบุคลากร
ก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ความสามารถในการ
ตรวจสอบโดยไม่ท�ำลาย โดยศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ท�ำหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมให้
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเป็นการสร้างชิ้นงานเชื่อมจ�ำลองจากชิ้นงานเชื่อมจริง โดยใช้แบบหล่อซิลิโคนจากชิ้นงาน
เชื่อมต้นแบบที่สร้างจุดบกพร่องที่ผิวหน้าชิ้นงานเชื่อม อาทิเช่น รอยกัดแหว่ง ขาดการซึมลึก โพรงอากาศ
ที่ผิวหน้า รอยต่อไม่ดี แนวเชื่อมเยื้องศูนย์และแนวเชื่อมไม่ได้ขนาด เป็นต้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติในหัวข้อการตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา จุดเด่นเทคโนโลยี สามารถลอกแบบชิ้นงานเชื่อม
ต้นแบบได้จ�ำนวนมากตามความต้องการ กระบวนการผลิตง่าย ต้นทุนต�่ำ น�้ำหนักเบา ราคาถูก และสามารถ
ขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรมได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สมศักดิ์ ปามึก
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์
: 02 555 2000 ต่อ 2504
โทรศัพท์มือถือ : 089 129 8541
Email
: somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th
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ชุ ดชิ้ นงานเชื่ อมส�ำหรับตรวจสอบแบบไม่ท�ำลาย
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
สมศักดิ์ ปามึก
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10280
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ท�ำลาย (NDT) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
เป็นที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและภาชนะรับแรงดัน
ในประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องใช้บุคลากรด้านการตรวจสอบงานเชื่อมที่ผ่านการรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานสากล ด้วยเหตุนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบขึน้ เพือ่ รองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบ
ในประเทศไทยและปัจจุบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานรับรอง
สมรรถนะบุคคล (Certification Body) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ทัง้ นีเ้ พือ่ เตรียมความพร้อม
ของบุคลากรก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรูค้ วามสามารถ
ในการตรวจสอบโดยไม่ท�ำลาย โดยศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ท�ำหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมให้
ภาคความรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
จ�ำเป็นต้องมีชิ้นงานทดสอบที่มีคุณภาพ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ชิ้นงานเชื่อมส�ำหรับตรวจสอบแบบไม่ท�ำลาย ประกอบด้วย ชิ้นงานเชื่อมที่สร้างจุดบกพร่องในแนวเชื่อม
จ�ำนวน 14 ชิน้ บรรจุอยูใ่ นกล่องพลาสติกเอนกประสงค์ เพือ่ ใช้เป็นชิน้ งานส�ำหรับฝึกภาคปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ
แบบไม่ท�ำลายในวิธีการต่างๆ ดังนี้ ในหลักสูตรการฝึกอบรม การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant
Testing) การตรวจสอบด้วยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing) การตรวจสอบด้วยภาพถ่าย
รังสี (Radiographic Testing) และการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Testing)
โดยชิ้นงานส�ำหรับตรวจสอบแบบไม่ท�ำลายมีรูปร่างลักษณะเป็นชิ้นงานเชื่อมแบบรอยต่อชน (Butt Weld
Joint) ท�ำจากวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน ขนาด 80x175x9 มม. และชิ้นงานเชื่อมแบบรอยต่อฟิลเลท
(Fillet Weld Joint) ท�ำจากวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน ขนาด 80x80x9 มม.
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จุดเด่นเทคโนโลยีคือ สามารถควบคุมต�ำแหน่งและขนาดของจุดบกพร่องได้ สามารถท�ำซ�้ำช่วยให้ต้นทุน
การผลิตต�่ำ สามารถตรวจสอบได้ทุกวิธี อาทิ การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม การตรวจสอบด้วยอนุภาค
แม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี และการตรวจสอบด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งู และสามารถขึน้ ทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สมศักดิ์ ปามึก
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์
: 02 555 2000 ต่อ 2504
โทรศัพท์มือถือ : 089 129 8541
Email
: somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th
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แผ่นตรวจเช็คทิศทางสนามแม่เหล็ก
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
สมศักดิ์ ปามึก และ ศุภชัย ทรงศักดิ์นาคิน
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12767
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ท�ำลาย (NDT) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เป็น
ที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและภาชนะรับแรงดัน
ในประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องใช้บุคลากรด้านการตรวจสอบงานเชื่อมที่ผ่านการรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานสากล ด้วยเหตุนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบขึน้ เพือ่ รองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบ
ในประเทศไทยและปัจจุบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานรับรอง
สมรรถนะบุคคล (Certification Body) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ทัง้ นีเ้ พือ่ เตรียมความพร้อม
ของบุคลากรก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้
ความสามารถในการตรวจสอบโดยไม่ท�ำลาย โดยศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ท�ำหน้าที่ในการจัด
ฝึกอบรมให้ภาคความรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ จ�ำเป็นต้องมีชนิ้ งานทดสอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ชิน้ งานเชือ่ มทีใ่ ช้ในการฝึกปฏิบตั เิ ป็นตัวแปรส�ำคัญอย่างยิง่
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการออกแบบสร้างแผ่นตรวจเช็คทิศทางของสนามแม่เหล็ก เพื่อใช้เป็น Reference block ในการ
ทวนสอบความแรงของสนามแม่เหล็กและทวนสอบทิศทางของจุดบกพร่อง ในการตรวจสอบหาจุดบกพร่อง
ที่ผิวหน้ารอยเชื่อมด้วยวิธีการตรวจสอบแบบอนุภาคแม่เหล็ก จุดเด่นเทคโนโลยีคือ สามารถใช้ทดแทน
แผ่นตรวจเช็คทิศทางสนามแม่เหล็กจากต่างประเทศได้ กระบวนการผลิตง่าย ต้นทุนต�ำ่ สามารถขึน้ ทะเบียน
นวัตกรรมได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สมศักดิ์ ปามึก
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์
: 02 555 2000 ต่อ 2504
โทรศัพท์มือถือ : 089 129 8541
Email
: somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th
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แผ่นตรวจสอบความไวของน�้ำยาแทรกซึ ม
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
สมศักดิ์ ปามึก และ สุรเชษฐ์ แก้วงาม
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12766
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
การรับรองบุคลากรด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำ� ลาย (NDT) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เป็นที่
ยอมรับกันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและภาชนะรับแรงดันใน
ประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องใช้บุคลากรด้านการตรวจสอบงานเชื่อมที่ผ่านการรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานสากล ด้วยเหตุนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบขึน้ เพือ่ รองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบ
ในประเทศไทยและปัจจุบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานรับรอง
สมรรถนะบุคคล (Certification Body) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้
ความสามารถในการตรวจสอบโดยไม่ท�ำลาย โดยศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ท�ำหน้าที่ในการจัด
ฝึกอบรมให้ภาคความรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบจ�ำเป็นต้องมีชิ้นงานทดสอบที่มีคุณภาพ
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการออกแบบสร้างแผ่นตรวจสอบความไวของน�้ำยาแทรกซึม เพื่อใช้เป็น Reference block ส�ำหรับ
ทวนสอบคุณภาพของน�้ำยาแทรกซึม ในการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมเพื่อหาจุดบกพร่องที่ผิวหน้าแนวเชื่อม
ด้วยวิธีการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม ด้วยเทคนิคแบบเรืองแสงและแบบมองเห็นด้วยตาเปล่า จุดเด่น
เทคโนโลยีคือ สามารถใช้ทดแทนแผ่นตรวจสอบความไวของน�้ำยาแทรกซึมที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
กระบวนการผลิตง่าย ต้นทุนต�่ำและสามารถขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สมศักดิ์ ปามึก
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์
: 02 555 2000 ต่อ 2504
โทรศัพท์มือถือ : 089 129 8541
Email
: somsak.p@tfii.kmutnb.ac.th
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Mixing Match : การ์ดเล่นเกมประสมค�ำภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับผู ้พิการทางสายตา
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
สุลกัณยา บุณยโยธิน และคณะ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903001384 ยื่นค�ำขอวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ปัจจุบันผู้พิการทางสายตามีสัดส่วนประมาณ 40 กว่าล้านคนทั่วโลก ซึ่งแต่ละคนมีปัญหาในด้านการสื่อสาร
และการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประดิษฐ์ท�ำการศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จึงมองเห็นความส�ำคัญทางด้านการใช้ภาษา แต่เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางอักษรเบรลล์ (Braille)
ที่ค่อนข้างมีจ�ำนวนน้อยในปัจจุบัน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาช่วยสอนผู้พิการทาง
สายตาให้ที่มีความรู้เรื่องอักษรเบรลล์ (Braille) ดังนั้นการ์ดเล่นเกมส์ประสมค�ำเป็นงานที่ประดิษฐ์ที่คิดค้น
ขึ้นมาใหม่ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เกมส์เป็นพื้นฐาน (Game-based learning)
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการ์ดเกมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางสายตาและสามารถเล่นไปพร้อมๆ กับผูท้ มี่ สี ายตาปกติ โดยเกมประกอบด้วย
ตัวอักษรเบรลล์ (Braille) ภาษาอังกฤษ และจ�ำนวนตัวเลขเป็นอักษรเบรลล์ (Braille) รวมทัง้ ตัวอักษรภาษา
อังกฤษทัง้ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเขียนใหญ่ ตัวเขียนเล็ก และตัวเลขอาราบิค ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ทางด้านภาษาให้กับผู้พิการทางสายตา
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
มยุรี จอยเอกา, ฉัตรวดี สายใยทอง และ พัชรี ซิลวา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์
: 02 549 4493
โทรศัพท์มือถือ : 083 151 6740, 088 247 2271
Email
: mayuree_j@rmutt.ac.th
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กล่องอเนกประสงค์
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1802003408 ยื่นค�ำขอวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
การจัดงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการต่างๆ ที่ต้องออกแบบและจัดท�ำบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่ผลงานแสดง และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละครั้งท�ำให้ต้องสิ้นเปลืองกระดาษกล่องเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
และเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดแสดงนิทรรศการ จึงได้ออกแบบและจัดท�ำกล่องอเนกประสงค์นี้ขึ้นมา
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ลักษณะกล่องเป็นกล่องลูกฟูกพับขึ้นรูปเป็นกล่องมีหูหิ้ว ใช้เพื่อบรรจุสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับน�ำไป
จัดแสดง ซึ่งเมื่อน�ำสินค้าที่บรรจุออก แล้วพับขึ้นรูปใหม่จะได้แท่นตั้งวางสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น และ
เมื่อพับขึ้นรูปอีกครั้งจะได้กล่องที่บรรจุสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เช่นเดิม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
อารี วัณย์ อรุ ณสิทธิ์
ส�ำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์
: 053 921 444 ต่อ 1120, 2217
โทรศัพท์มือถือ : 081 673 7929
Email
: a_asset@rmutl.ac.th
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หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู ้และระบบวิเคราะห์พฤติกรรม
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 12479
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความบกพร่องในด้านการปฎิสัมพันธ์ทางสังคม การสื่อสารส่งผลให้การจัด
การเรียนการสอนหรือการกระตุ้นพัฒนาการท�ำไม่ได้ง่ายนัก และจากจ�ำนวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ที่มีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ไม่สอดรับกับจ�ำนวนของนักบ�ำบัดหรือครูด้านการศึกษาพิเศษ ท�ำให้เด็กเหล่านี้ได้รับ
การกระตุน้ พัฒนาการทีไ่ ม่สม�ำ่ เสมอ ไม่เพียงพอ ผูป้ กครองเองก็มภี าระทีต่ อ้ งรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดูแลเด็ก
เหล่านี้ ท�ำให้ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาด้านความเครียดและไม่สามารถให้การกระตุ้นพัฒนาการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ที่สามารถน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับครู
พ่อแม่หรือนักบ�ำบัดในการจัดกิจกรรมบ�ำบัดให้กบั เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดยสามารถน�ำไปใช้จดั กิจกรรม
ในทีต่ า่ งๆ ทัง้ บ้าน โรงเรียนหรือสถานทีอ่ นื่ ๆ ได้บอ่ ยตามต้องการ ช่วยลดภาระในการจัดเตรียมเนือ้ หาการสอน
รวมถึงหุน่ ยนต์สามารถบันทึกวิดโี อการสอนเพือ่ ใช้ในการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กทีเ่ รียนร่วมกับ
หุ่นยนต์
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
1. หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้มีบทเรียนให้เลือกในด้านต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ทักษะชีวิต รวมถึงการฝึกความเข้าใจทางภาษา ไม่น้อยกว่า 30 บทเรียน
2. หุ่นยนต์สามารถตั้งค่าการท�ำงานให้ท�ำงานได้ด้วยตนเองหรือผ่านการควบคุมระยะไกล
3. สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพหรือวิดีโอที่บันทึกจากหุ่นยนต์
4. มีหน้าจอขนาดใหญ่ท�ำให้สามารถจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม หรือน�ำไปใช้ในการพัฒนาให้รองรับกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โทรศัพท์
: 02 849 6056-7
Email
: int.mahidol@gmail.com
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แอปพลิเคชั นเรียนรู ้เรขาคณิต ม.1
(Geometry for grade 7 application)
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
แอปพลิเคชันเรียนรู้เรขาคณิต ม.1 เป็นแอปพลิเคชันบนแท็บแล็ตเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเรขาคณิตที่เน้น
การเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตแบบใช้ตอนเป็นฐานของแวนฮีลี (van Hiele’s Phase Based Learning) ส�ำหรับ
นักเรียนชั้น ม.1 ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยใช้แนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาการคิดเชิงเรขาคณิตของปีแอร์แวนฮีลี
(Pierre van Hiele) และ ไดนา เกลดอฟ-แวนฮีลี (Dina Geldof-van Hiele) ทีพ่ ดู ถึงการการคิดเชิงเรขาคณิต
ไว้ 5 ชิน้ คือ ขัน้ 1 การมองเห็น ขัน้ 2 การวิเคราะห์ ขัน้ 3 การพิสจู น์แบบนิรนัยอย่างไม่เป็นแบบแผน
ขั้น 4 การพิสูจน์แบบนิรนัยอย่างมีแบบแผน ขั้น 5 การคิดขั้นสุดยอด จึงสร้างแอปพลิเคชันนี้เพื่อให้
นักเรียนชั้น ม.1 เรียนรู้เรขาคณิตได้อย่างสนุกและเข้าใจง่าย
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
แอปพลิเคชันนี้สร้างเพื่อให้นักเรียนชั้น ม.1 เรียนรู้เนื้อหาเรขาคณิต เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ได้แก่ ภาพของรูปเรขาคณิต 2 มิตแิ ละ 3 มิติ หน้าตัดรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ
รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ ภาพจากการมองด้านหน้า ด้านข้างและด้านบน เกมส์ในแต่ละ
บทเรียน รวมถึงแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศศิธร วิโนทัย
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
โทรศัพท์
: 073 299 628 ต่อ 71000
โทรศัพท์มือถือ : 083 659 9091
Email
: sasithorn.w@yru.ac.th

268

Mobile App เรียนรู ้อักษรสามหมู ่
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และ แพรวศรี เดิมราช
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
นวัตกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนามัลติมีเดียโมบายแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยส�ำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ได้รบั ทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยผู้วิจัยตระหนักถึงการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยส�ำหรับนักเรียน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้ นีป้ ญ
ั หาการเรียนการสอนภาษาไทยประการส�ำคัญในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ประการหนึง่ คือการผันอักษรสามหมู่ ซึง่ เป็นปัญหาส�ำคัญทีท่ ำ� ให้นกั เรียนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้
เป็นทักษะส�ำคัญที่ควรเร่งพัฒนา
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
โมบายแอพเรียนรู้อักษรสามหมู่นี้จัดท�ำขึ้นเพื่อสนองตอบต่อความแตกต่างรายบุคคลในการเรียนรู้ อีกทั้ง
มัลติมีเดียและการน�ำเสนอเนื้อหาง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถน�ำไปใช้งานได้ทั้งในห้องเรียนและ
เป็นสื่อเสริมนอกชั้นเรียนได้ เพื่อให้การเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยไปใช้อย่างแพร่หลาย ผู้วิจัยจึงจัด
ท�ำมัลติมีเดียโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ในรูปแบบที่สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี
ทั้งในระบบ iOS และ Android
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศศิธร วิโนทัย
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
โทรศัพท์
: 073 299 628 ต่อ 71000
โทรศัพท์มือถือ : 083 659 9091
Email
: sasithorn.w@yru.ac.th
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สูตรและกรรมวิธีการผลิตปื นยาง
ส�ำหรับการฝึ กอบรมและปฏิบัติ
ตมิธนพ
ั ตน่อด่รองราคา
เนางลผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
อาจารย์ประชิด สระโมฬี และคณะ
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14407
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการฝึก ฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝกึ อบรมต�ำรวจภูธร ภาค 8 มีความ
จ�ำเป็นในการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ แม่นย�ำและช�ำนาญ โดยจะ
ฝึกผ่านการใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก เช่น ปืนพก เพื่อเพิ่มทักษะ ความช�ำนาญและความคุ้นเคย แต่เนืองจาก
จ�ำนวนนักเรียนต�ำรวจที่เพิ่มมากขึ้น จึงท�ำให้เกิดปัญหาจ�ำนวนปืนพกส�ำหรับการฝึกที่มี ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน ทางศูนย์ฝกึ ฯ จึงพยายามจัดหาอุปกรณ์การฝึกมาใช้ทดแทนปืนพกส�ำหรับฝึก เช่น ปืนไม้ แต่ปนื ที่
ท�ำมาจากไม้ไผ่ ไม่สามารถช่วยให้นักเรียนต�ำรวจมีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับปืนจริงได้ ด้วยข้อจ�ำกัด
เรื่องรายละเอียดและน�้ำหนัก
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
เป็นปืนยางส�ำหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ ที่มีรูปร่างลักษณะและน�้ำหนักที่ใกล้เคียงของจริง ราคาถูก
และยังเป็นการน�ำยางธรรมชาติซงึ่ เป็นวัตถุดบิ ทางการเกษตรทีส่ ำ� คัญของประเทศ มาใช้ประโยชน์และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
กัตติกา แพรกทอง
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์
: 075 672 927
โทรศัพท์มือถือ : 089 971 7930
Email
: kattika.pr@wu.ac.th
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Grandma Grammar ที่แม้แต่อาม่าก็เข้าใจ
ผลงานเด่ตน่อรองราคา
พันธมิตร
เทคโนโลยี

นักวิจัย
รัษฎา ปัญญาเสวนมิตร
บริษัท ณฎา วีเคเอ็ม จ�ำกัด
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่ค�ำขอ 340765
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
1. ต�ำรา วิธีการสอน แบบฝึกหัด และการวัดผล ที่ไม่เหมาะสม
1.1. หนังสือที่ใช้ในการสอนเป็นการแปลจากต�ำราต่างประเทศโดยการคัดลอกมา ขาดการศึกษา
		 วิเคราะห์เนื้อหาความหมาย การจัดกลุ่ม และขั้นตอนล�ำดับการเรียนรู้ ต�ำราที่ออกมาจึงไม่สามารถ
		 ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อ่านได้อย่างเป็นระบบ ท�ำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจ จึงคิดว่าการเรียน
		 ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยขาดหนังสือสอนภาษาอังกฤษที่ดีและมี
		 ประสิทธิภาพ
1.2. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง วิธีการสอนจึงเป็นการสอน
		 ตามต�ำรา เข้าลักษณะเปิดหนังสือแล้วอ่านให้ฟัง จึงท�ำให้ไม่สามารถสื่อหรือถ่ายทอดเนื้อหาของ
		 แก่นแท้ออกมาได้ ผลท�ำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ
1.3. แบบฝึกหัดส่วนใหญ่ไม่ตอบโจทย์กับการน�ำไปปฏิบัติ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ แต่ยิ่งท�ำให้สับสน
		 มากขึ้น
1.4. แนวทางการวัดผลการเรียนภาษาอังกฤษ เน้นในเรื่องการจ�ำเพื่อน�ำไปใช้ในการสอบ แต่ไม่เน้นใน
		 เรื่องการน�ำไปใช้จริง ดังนั้นแนวการวัดผลจึงไม่เหมาะสมและไม่มีประโยชน์
2. ครูต่างชาติบางคนไม่รู้หลักการสอน หรือไม่สามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้ ท�ำให้ไม่ก่อประโยชน์เต็มที่
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
จุดเด่นของหนังสือ Grandma Grammar ที่แม้แต่อาม่าก็เข้าใจ คือ
1. เปลี่ยนวัตถุประสงค์การเรียนภาษาอังกฤษใหม่ เน้นให้ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง
2. เป็นต�ำราเรียนที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการน�ำเนื้อหาภาษาอังกฤษมาวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ จัดท�ำเป็นหมวดหมู่ ล�ำดับขั้นตอน ความเกี่ยวโยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ลดการท่องจ�ำ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจในระยะเวลาสั้น
3. มีแบบฝึกหัดที่ช่วยฝึกฝนให้สามารถน�ำความรู้ไปใช้ได้จริง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
รั ษฎา ปั ญญาเสวนมิตร
บริษัท ณฎา วีเคเอ็ม จ�ำกัด
โทรศัพท์
: 02 870 0255
โทรศัพท์มือถือ : 081 939 0127
Email
: polytex2@gmail.com
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ชุ ดสกัดเก่ง (ชุ ดสกัดดีเอ็นเอภาคสนาม)
ตมิธนพ
ั รนาคาเดี
ด่เนางยลวผ
เรทคโนโลยี

นักวิจัย
ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร และ กุศล แซ่ลี ร่วมกับ หน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปั ญหา
ชุดสกัดดีเอ็นเอทางการค้าทีอ่ าศัยหลักการแยกดีเอ็นเอด้วยซิลกิ า้ จ�ำเป็นเป็นต้องใช้เครือ่ งปัน่ เหวีย่ งความเร็วสูง
ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญที่ท�ำให้ไม่สามารถสกัดดีเอ็นเอในภาคสนามได้ชุดสกัดดีเอ็นเอที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถ
ลดข้อจ�ำกัดดังกล่าว โดยใช้เม็ดซิลกิ า้ ทีม่ คี วามหนาแน่นสูงเข้าตรึงดีเอ็นเอ จากนัน้ เม็ดซิลกิ า้ จะเกิดการตกตะกอน
ได้เองในทันที ท�ำให้สามารถคัดแยกสารชีวโมเลกุลที่ไม่ต้องการออกไปได้ โดยการดูดสารละลายส่วนเกิน
และเมือ่ ท�ำการชะดีเอ็นเอออกมาจากเม็ดซิลกิ า้ จะได้ดเี อ็นเอทีบ่ ริสทุ ธิ์ ชุดสกัดดีเอ็นเอทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ ออกแบบ
ให้ใช้งานได้สะดวก โดยประกอบด้วย 1) หลอดสกัดเก่ง ทีบ่ รรจุเม็ดซิลกิ า้ ความหนาแน่นสูง 2) น�ำ้ ยาแตกเก่ง
ใช้ในการแตกเซลล์เม็ดเลือดให้เกิดการปลดปล่อยดีเอ็นเอออกมา 3) น�้ำยาจับเก่ง ใช้ในการตรึงดีเอ็นเอ
4) น�ำ้ ยาล้างเก่ง ใช้ในการล้างสารชีวโมเลกุลส่วนเกินทีไ่ ม่ตอ้ งการ และ 5) น�ำ้ ยาล้วงเก่ง ใช้ในการชะดีเอ็นเอที่
บริสุทธิ์ออกมา
สรุ ปและจุ ดเด่นเทคโนโลยี
ชุดสกัดดีเอ็นเอที่พัฒนาขึ้นนี้ มีจุดเด่นที่ส�ำคัญคือ ไม่ต้องอาศัยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงในการสกัด
จึงสามารถท�ำการสกัดได้ทุกที่ ทั้งในภาคสนาม ซึ่งอาจเป็นเขตกักกันโรคระบาด เขตทุรกันดาน หรือ
โรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนสามารถใช้ในการเรียนการสอนที่มีนิสิตในชั้นเรียนจ�ำนวนมาก นอกจากนี้วิธี
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ยังไม่ตอ้ งอาศัยเอนไซม์โปรตีเนสเค เนือ่ งจากไม่เกิดการอุดตันเช่นเดียวกับการใช้คอลัมในชุดสกัด
ทั่วไป จึงเป็นการลดต้นทุนของชุดสกัด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์
: 054 466 666 ต่อ 3714
โทรศัพท์มือถือ : 093 137 3612
Email
: uptlo.up@gmail.com
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