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(17 ผลงาน)

แอปพลิเคชันค�ำนวณการผสมปุ๋ยเคมี FMC
(Fertilizer Mixing Calculator)
นักวิจัย
นายวรากร ค�ำแก้ว
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สรุปเทคโนโลยี
แอพพลิเคชันค�ำนวณการผสมปุ๋ยเคมี (Fertilizer Mixing Calculator) เป็นโปรแกรมช่วยค�ำนวณสัดส่วนผสมแม่
ปุ๋ยให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรที่มีค่าธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ที่ต้องการ
การค�ำนวณจะแสดงผลลัพธ์เป็นน�ำ้ หนักของแม่ปยุ๋ จ�ำนวนสามตัว คือ ยูเรีย (46-0-0) DAP (18-46-0) และ MOP
(0-0-60) รวมถึงสารตัวเติม (Filler) (ในกรณีที่ต้องการใช้)
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถค�ำนวณสัดส่วนผสมต่อพื้นที่เพาะปลูก และเลือกการค�ำนวณเพื่อการตวงเป็นปริมาตรได้
สามารถป้อนค่าวิเคราะห์ดินที่เพาะปลูกเพื่อค�ำนวณปุ๋ยผสมของค่าธาตุอาหาร เฉพาะที่ยังขาดอยู่ได้
สามารถค�ำนวณย้อนกลับด้วยการป้อนปริมาณน�้ำหนักของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวว่าเมื่อรวมกันแล้วประกอบเป็นปุ๋ย
ผสมสูตรอะไร
ตรวจสอบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมปุ๋ยว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำ� หนดของปุ๋ยสูตรที่ระบุหรือไม่
สามารถดึงข้อมูลค่าธาตุอาหารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับพืชเศรษฐกิจส�ำคัญจากฐานข้อมูลซึง่ ได้รวบรวมจากข้อแนะน�ำ
การใช้ปุ๋ยพืชของกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใส่ลงบนฐานข้อมูลที่อยู่บน
เครื่องแม่ข่าย
DownloadApplication
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.nectec.android.fmc
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1324
โทรสาร 0 2564 7003
e-mail: sasin.chaowanakul@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
Technology Show ครั้งที่ 2/2558
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แอปพลิเคชันค�ำนวณการใช้ปยุ๋ สัง่ ตัดและปุย๋ ตามค่าวิเคราะห์ดนิ
FCS (Fertilizer Usage Calculator by Soil Analysis)

นักวิจัย
นายวรากร ค�ำแก้ว
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เพาะปลูกเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
เนื่องจากการใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปท�ำให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนการใส่ปุ๋ยมากเกินไปนอกจากท�ำให้สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายแล้วอาจท�ำให้พืชอ่อนแอ โดยดินที่ใช้ในการเพาะปลูกของประเทศไทยมีความแตกต่างกันมากกว่า
200 ชุดดิน แต่ละชุดดินมีคุณสมบัติแตกต่างกันเมื่อน�ำมาใช้เพาะปลูก นอกจากนั้นในแต่ละพื้นที่ของชุดดินนั้นๆ
ก็มคี วามอุดมสมบูรณ์ทแี่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การใช้ปยุ๋ ทีต่ รงกับความต้องการของชนิดและพันธุพ์ ชื จึงต้องมีการระบุ
ชุดดินและจ�ำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการเพาะปลูกและการใช้ปุ๋ย
สรุปเทคโนโลยี
แอพพลิเคชันค�ำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน FCS (Fertilizer Usage Calculator by Soil
Analysis) ช่วยค�ำนวณและแสดงค�ำแนะน�ำการใช้ปุ๋ยผสมตามชนิดดินที่ระบุ โดยค�ำนวณผลลัพธ์ตามการป้อน
ค่าผลการวิเคราะห์ดนิ และวิธกี ารปรับปรุงดิน หลังจากนัน้ จะแสดงค�ำแนะน�ำการใช้ปยุ๋ เพือ่ ให้ได้คา่ ธาตุอาหารหลัก
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (P) ที่เหมาะสมเป็นปริมาณแม่ปุ๋ยจ�ำนวนสามตัว คือ ยูเรีย
(46-0-0) DAP (18-46-0) และMOP (0-0-60) ส�ำหรับการใช้ปยุ๋ ในแต่ละครัง้ ดังนัน้ การใช้ปยุ๋ สัง่ ตัดหรือปุย๋ ตาม
ค่าวิเคราะห์ดินนอกจากจะได้ธาตุอาหารหลักที่ตรงกับความต้องการของพืชแล้วยังประหยัดต้นทุนมากกว่า
ลดการสูญเสีย และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถค�ำนวณปริมาณการใช้ปุ๋ยต่อพื้นที่เพาะปลูกค�ำนวณจ�ำนวนกระสอบของแต่ละแม่ปุ๋ยที่ต้องใช้
ค�ำนวณราคาการสั่งซื้อแม่ปุ๋ย และราคาค่าใช้จ่ายปุ๋ยต่อไร่
DownloadApplication
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.nectec.android.fcs&hl=th
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สนใจสอบถามข้อมูล
คุณศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1324
โทรสาร 0 2564 7003
e-mail: sasin.chaowanakul@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
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ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ
immunochromatographic strip test

ส�ำหรับตรวจเชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli ในพืชตระกูลแตง
นักวิจัย
ดร.อรวรรณ หิมานันโต, ดร.อรประไพ คชนันทน์, ดร.เพลินพิศ ลักษณะนิล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1001000265 วันยื่นค�ำขอวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
สรุปเทคโนโลยี
ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test ได้ถกู พัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบ
เชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคผลเน่าแบคทีเรีย (Bacterial
fruit blotch) ในพืชตระกูลแตง เนื่องจากเชื้อ Aac สามารถถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ (seed transmission)
จึงต้องมีการตรวจรับรองความปลอดเชื้อของเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะมีการส่งออก โดยจะต้องท�ำการตรวจทั้งในแปลง
ปลูกและสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นย�ำจึงมีความส�ำคัญอย่าง
ยิง่ ทัง้ ในด้านการรับรองความปลอดเชือ้ รวมทัง้ การศึกษาด้านระบาดวิทยาและการจัดการควบคุมโรค ชุดตรวจแบบ
รวดเร็วดังกล่าวนี้ ผลิตโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีทมี่ คี วามจ�ำเพาะเจาะจงต่อเชือ้ Aac เป็นองค์ประกอบหลัก
ทั้งนี้ได้ท�ำการประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับการตรวจโดยวิธี ELISA และชุด
ตรวจสอบทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ จากผลการทดสอบพบว่าชุดตรวจทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ มีความไวในการตรวจเชือ้ Aac
เท่ากับชุดตรวจทีน่ ำ� จากต่างประเทศ คือสามารถตรวจเชือ้ Aac ในตัวอย่างใบและเมล็ดของพืชตระกูลแตง ได้ที่
ความเข้มข้นต�ำ่ ทีส่ ดุ เท่ากับ 5 x 105 CFU/ml มีความจ�ำเพาะเจาะจงสูงกับเชือ้ Aac และไม่เกิดปฏิกริ ยิ าข้ามกับ
เชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น สามารถตรวจเชื้อ Aac ได้ครอบคลุมทุก strains ที่ได้ท�ำการทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติที่
เหนือกว่าชุดตรวจทางการค้าที่นำ� เข้าจากต่างประเทศที่ตรวจเชื้อ Aac ได้ไม่ครบทุก strains ชุดตรวจนี้สามารถ
น�ำไปใช้ตรวจตัวอย่างใบ ล�ำต้น เปลือกของผล และเมล็ดของแตงโมที่เป็นโรค bacterial fruit blotch ได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ชุดตรวจแบบรวดเร็วที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli
ได้อย่างจ�ำเพาะเจาะจง ถูกต้องและแม่นย�ำ
มีความสะดวกและง่ายในการใช้งานโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือและผู้ช�ำนาญการ รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที
สามารถพกพาน�ำไปทดสอบได้ในแปลงปลูก
ราคาถูกกว่าชุดตรวจที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1323-1325
โทรสาร 02 564 7003
e-mail: ipbiz@nstda.or.th
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
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สารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง
นักวิจัย
ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7955 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตสารล่อแมลงชนิดของแข็ง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ทีมวิจัย ได้พัฒนาสารล่อที่ใช้ดึงดูดมอดเจาะผลกาแฟ ที่ใช้ร่วมกับกับดัก multi-funnel รูปแบบต่างๆ เพื่อใช้
ดึงดูดมอดเจาะผลกาแฟ ซึง่ เป็นแมลงศัตรูทสี่ ำ� คัญของกาแฟ ท�ำลายผลกาแฟในระยะทีเ่ ป็นสีเขียวจนกระทัง่ ผลสุก
สร้างความเสียหายต่อผลผลิตกาแฟเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์สารล่อมอดเจาะผลกาแฟนี้มีชื่อว่า “ซีเอ็มยู ซีวัน”
หรือ CMU-C1 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดึงดูดมอดให้เข้ากับดัก ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้กำ� จัดแมลง สามารถน�ำ
มาทดแทน หรือลดการใช้สารเคมีกำ� จัดแมลงได้
สรุปเทคโนโลยี
ส่วนประกอบของชุดกับดักกับสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ ประกอบด้วย กับดักดัดแปลงจากถ้วยพลาสติก หรือขวด
น�ำ้ ดืม่ ดัดแปลงตัดเป็นช่องรูปแบบต่างๆ ซึง่ ภายในบรรจุสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ “ซีเอ็มยู ซีวนั ” น�ำมาใช้ในการ
ดึงดูดแมลง หลังจากนัน้ แมลงจะบินเข้ากับดักตามกลิน่ สารล่อ ซีเอ็มยู ซีวนั โดยบินมาตกและตายอยูใ่ นของเหลว
บริเวณก้นขวดหรือถ้วยกับดัก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถลดปริมาณแมลงโดยใช้กับดักและสารล่อ CMU-C1 เพื่อดึงดูดมอดเจาะผลกาแฟ ปริมาณแมลง
เข้ากับดักพบได้ตั้งแต่ 1-1,000 ตัว
ใช้งานง่าย การผลิตท�ำได้ด้วยตัวของเกษตรกรเอง
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพรรณทิพย์ สมมิตร		
โทรศัพท์ 0 5322 6264
โทรสาร 0 5322 6265
e-mail: phantip@nstda.or.th
สวทช. ภาคเหนือ
Technology Show ครั้งที่ 2/2558
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ปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนส�ำหรับอ้อย
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เนียมสนิท
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000152 ยื่นค�ำขอวันที่ 30 มกราคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อ้อยเป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้า ปุย๋ หลักทีส่ ำ� คัญในการปลูกอ้อย คือ ไนโตรเจน เพราะหากขาดธาตุดงั กล่าวอ้อยจะ
มีใบสีเหลือง ล�ำต้นแคระแกร็น ปล้องสัน้ ฯลฯ เนือ่ งจากปริมาณไนโตรเจนทีไ่ ด้จากอินทรียวัตถุนนั้ ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของพืชและมีการเปลี่ยนรูปอยู่ตลอดเวลา และการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนเพื่อทดแทนไนโตรเจนจาก
ธรรมชาติที่มากเกินไปจะท�ำให้เกิดการสะสมในดิน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอ้อยเพราะท�ำให้ดินเปรี้ยว
ปัจจุบันได้มีการน�ำเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในรูปของสารแขวนลอยมาใช้ในการปลูกอ้อย แต่มีข้อเสียคือ
ไม่สะดวกในการใช้งาน และเชื้อแบคทีเรียอาจถูกชะล้างได้ง่ายจากฝน
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์เพิ่มธาตุไนโตรเจนนี้ ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน สารละลายอาหารเหลว และวัสดุเพาะ
ทางการเกษตร โดยน�ำเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนไปยึดเกาะกับวัสดุการเกษตรเพื่อลดปัญหาการที่เชื้อแบคทีเรีย
ถูกชะล้างไปกับฝน สามารถใช้ปุ๋ยชนิดนี้พร้อมการปลูกอ้อยโดยใส่เพียงแค่ 1 ครั้งในอัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถลดการใช้ปุ๋ยยูเรียในไร่อ้อยได้ถึง 50%
สามารถเพิ่มการแตกกอของอ้อยได้มากกว่าอ้อยที่ได้รับปุ๋ยยูเรียอย่างเดียว 2-3 เท่า
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อน�ำไปผลิตและจ�ำหน่าย

ไม่ใส่ผลิตภัณฑ์
ใส่ยูเรีย
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ใส่ผลิตภัณฑ์ 50%
ใส่ยูเรีย 50%

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
โทรศัพท์ 086-4514455
โทรสาร 043-202733
e-mail: tlo@kku.ac.th
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์วัชรี คุณกิตติ และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1103000721 ยื่นค�ำขอวันที่ 25 กรกฎาคม 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
โรคเต้านมอักเสบในโคนม เป็นสภาวะที่บริเวณต่อมน�้ำนมเกิดการติดเชื้อจากจุลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดโรค เช่น
Straphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพน�้ำนมลดลง
วิธกี ารควบคุมและป้องกันโรคเต้านมอักเสบในโคนมทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ มักจะทาด้วยโลชัน่ ทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นยาฆ่าเชือ้
ก่อนและหลังการรีดนม สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ iodophers, สารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียม (quaternary
ammonium compounds), oxidizing compounds เป็นต้น แต่ในระยะยาวไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากเป็น
สารเคมีและสามารถท�ำให้เกิดพิษได้
สรุปเทคโนโลยี
คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำ� หรับจุ่มฆ่าเชื้อบริเวณเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ โดยใช้สารสกัด
สมุนไพร ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถทดแทนการใช้ยาฆ่าเชื้อที่ผลิตจากสารเคมีได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ไม่ทำ� ให้นำ�้ นมเปลี่ยนสีหรือกลิ่น
มีอายุความคงตัวนาน 2 ปี
มีรายงานการวิจัยทางคลินิกในสัตว์ทดลอง
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อน�ำไปผลิตและจ�ำหน่าย

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล
โทรศัพท์ 0 8645 14455
โทรสาร 0 4320 2733
e-mail: pitcpo@kku.ac.th
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เครื่องโรยเมล็ดข้าว
นักวิจัย
นางมัทนี สงวนเสริมศรี, นางรัตนา การุญบุญญานันท์ และ นายเกดิษฐ์ กว้างตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9111 เรื่อง เครื่องโรยเมล็ดข้าว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การท�ำนาแบบนาหว่านน�้ำตมที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมกันนั้น จะพบปัญหาการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในปริมาณมาก
ถึง 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ที่สูง รวมทั้งต้นข้าวที่ขึ้นหนาแน่นเกินไปและ
ไม่เป็นระเบียบส่งผลให้การเจริญเติบโตและการแตกกอไม่เต็มที่ และง่ายต่อการระบาดของโรคและศัตรูพชื รวมถึง
ปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช (ข้าวดีด ข้าวเด้ง) ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อยกว่าทีค่ วร เกิดเป็นปัญหาต้นทุนการผลิต
ต่อไร่สูง แต่ผลผลิตต่อไร่ตำ�่ แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือการเปลี่ยนมาท�ำนาด�ำแทนนาหว่าน แต่การท�ำ
นาด�ำต้องใช้แรงงานมาก เนื่องจากต้องท�ำการเพาะกล้าก่อน ท�ำให้ไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่กำ� ลังประสบ
ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น และเครื่องด�ำนาที่มีจ�ำหน่ายในปัจจุบันก็มี
ราคาสูง และมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการใช้งาน ช่วงที่ผ่านมาจึงได้เริ่มมีการน�ำเข้าเครื่องหยอดหรือโรยข้าวจากต่าง
ประเทศ ซึง่ สามารถปลูกข้าวได้เป็นแถว แต่จากการศึกษาเครือ่ งทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศบางรุน่ พบปัญหาเมล็ดข้าว
เสียหายจากกลไกการโรยส่งผลให้เมล็ดข้าวทีผ่ า่ นเครือ่ งโรยมีเปอร์เซ็นต์การงอกต�ำ่ และไม่สามารถปรับระยะห่าง
ระหว่างแถวของการโรยได้
สรุปเทคโนโลยี
เครือ่ งโรยเมล็ดข้าวนีจ้ ะใช้รถไถเดินตามเป็นต้นก�ำลัง สามารถโรยเมล็ดเป็นแถวได้ครัง้ ละ 8 แถว สามารถปรับ
ระยะห่างระหว่างแถวได้ 3 ระดับ คือ 20, 25 และ 30 เซนติเมตร มีระยะห่างระหว่างกอประมาณ 5 เซนติเมตร
และสามารถปรับอัตราการใช้เมล็ดพันธุต์ อ่ พืน้ ทีไ่ ด้ตามต้องการ พร้อมชุดกลไกตัด-ต่อก�ำลัง ช่วยให้หยุดการโรยได้
สะดวก โดยถังบรรจุเมล็ดออกแบบให้มชี อ่ งใส ช่วยให้สงั เกตระดับของเมล็ดข้าวทีเ่ หลือในถังได้สะดวก นอกจากนี้
ยังออกแบบให้สามารถพับเก็บด้านข้างได้ ช่วยให้ประหยัดพืน้ ทีแ่ ละขนย้ายได้สะดวก สามารถลดการใช้เมล็ดพันธุล์ ง
เหลือเพียง 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของอัตราปกติ
จุดเด่นเทคโนโลยี
1. เครื่องโรยเมล็ดข้าวสามารถปลูกข้าวได้เป็นแถวเช่นเดียวกับการปักด�ำ แต่มีราคาที่ถูกกว่าเครื่องด�ำ มีขั้นตอน
การใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก และต้องการการดูแลรักษาต�่ำ
2. กลไกการโรยของเครื่องก่อให้เกิดความเสียหายกับเมล็ดพันธุ์น้อย ท�ำให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี
โทรศัพท์
0 5596 4218
โทรสาร
0 5596 4000
โทรศัพท์มือถือ 0 8693 39962
e-mail:
mathanees@yahoo.com
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Technology Show ครั้งที่ 2/2558
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เครื่องกังหันน�ำ้ ผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน
นักวิจัย
ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 8374 เรื่อง เครื่องกังหันน�้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เครื่องกังหันน�้ำผลิตไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นเครื่องกังหันน�้ำผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ในการติดตั้งมีความยุ่งยาก และ
ในระบบเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้น ต้องการความเร็วของรอบการหมุนของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าที่
ต่ออยู่กับแกนเพลาของใบกังหันค่อนข้างสูง โดยความเร็วของรอบการหมุนที่สูงนี้ก็ต้องการระดับความ แตกต่าง
ของระดับน�้ำที่มากขึ้นด้วย ซึ่งพื้นที่ที่มีระดับความแตกต่างของระดับน�้ำที่มากนั้นหาได้ยาก เราสามารถท�ำให้
เครื่องกังหันน�้ำผลิตไฟฟ้าสามารถท�ำงานได้โดยเพิ่มความเร็วรอบการหมุนให้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ด้วยการใช้
ใบกังหันสองใบหมุนสวนทางกันเพื่อเพิ่มความเร็วรอบให้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าได้
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องกังหันน�้ำผลิตไฟฟ้าสองใบกังหันหมุนสวนทางกัน ประกอบด้วย ระบบเปลี่ยนพลังงานจลน์ของน�้ำให้เป็น
พลังงานกล ระบบเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แต่ละระบบจะท�ำงานร่วมกัน โดยระบบเปลี่ยน
พลังงานจลน์ของน�ำ้ ให้เป็นพลังงานกล ท�ำหน้าทีเ่ ปลีย่ นพลังงานจลน์จากน�ำ้ ทีม่ พี ลังงานศักย์โดยมีความแตกต่างของ
ความสูงของระดับน�้ำ ให้พลังงานจลน์จากน�้ำพุ่งกระทบลูกถ้วยกังหันท�ำให้เกิดพลังงานกลเกิดขึ้น ซึ่งพลังงานกล
ที่เกิดขึ้นจะถูกส่งไปยังระบบเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยแกนเพลาของตัวใบ กังหันน�ำ้ และผลิต
เป็นพลังงานไฟฟ้าออกมา โดยมีแปรงถ่านท�ำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่เครื่องก�ำเนิดผลิตได้ เพื่อน�ำ
ไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าของเครือ่ งกังหันน�ำ้ ใช้ใบกังหันสองใบหมุนสวนทางกันเพือ่ เพิม่ ความเร็วรอบให้เครือ่ งก�ำเนิด
ไฟฟ้า ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ที่มีความแตกต่างของระดับน�ำ้ ที่ต่าง
2. เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าของเครื่องกังหันน�ำ้ ไม่มีความยุ่งยากในการประกอบติดตั้งและเคลื่อนย้าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
โทรศัพท์ 0 5596 3193
โทรสาร 0 5596 3182
e-mail: renewaboy@gmail.com
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอท
แบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
นักวิจัย
ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5136 เรื่อง ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การวิเคราะห์หาปริมาณสารพาราควอทโดยทัว่ ไปนัน้ ต้องอาศัยหลักการวิเคราะห์เชิงเครือ่ งมือ มีขนั้ ตอนการวิเคราะห์
ที่ยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์สูง ไม่เหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้ตรวจสอบหาปริมาณสารพาราควอท
ตกค้างในสิ่งแวดล้อมในระดับเบื้องต้นแบบคัดกรองและรวดเร็วได้ ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทแบบ
เทียบสีมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาได้ ซึ่งการตรวจวิเคราะห์สามารถท�ำได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถทราบปริมาณที่ปนเปื้อนโดยอ่านค่าจากแถบสีมาตรฐาน และน�ำไปใช้ตรวจวัดในภาคสนามได้
สรุปเทคโนโลยี
ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทแบบเทียบแถบสีมาตรฐานประกอบด้วยสารทดสอบ 3 ชนิด แถบสีมาตรฐาน
ส�ำหรับเทียบหาปริมาณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ คู่มือการใช้ชุดทดสอบ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะ
บุคคล สามารถน�ำไปใช้ทดสอบหาปริมาณสารพาราควอทตกค้างในระดับต�ำ่ กว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยสามารถ
ทราบผลการตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาทีตอ่ หนึง่ ตัวอย่าง ท�ำให้สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบ
ได้มาก มีความถูกต้องแม่นย�ำในการหาปริมาณสารพาราควอทในตัวอย่างน�้ำ ผัก และเมล็ดธัญพืช สามารถใช้
ทดสอบตัวอย่างได้ 480 ถึง 510 ตัวอย่าง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถน�ำไปใช้ทดสอบหาปริมาณพาราควอทในตัวอย่างน�้ำ ผัก และเมล็ดธัญพืชได้ โดยใช้เวลาตรวจสอบ
รวดเร็ว สามารถอ่านปริมาณความเข้มข้นได้จากแถบสีมาตรฐาน
สามารถน�ำชุดทดสอบไปใช้ในภาคสนามได้แบบพกพาได้
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวิภารัตน์ เชื้อชวด ขัยสิทธิ์
โทรศัพท์ 0 8147 46105, 0 5596 3427
โทรสาร 0 5596 3401
e-mail: wipharatc@nu.ac.th
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
Technology Show ครั้งที่ 2/2558
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การควบคุมการปลดปล่อยปุย๋ ยูเรียด้วยน�ำ้ ยางธรรมชาติและแป้ง
นักวิจัย
นายชัยวุฒิ วัดจัง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1501003799 ยื่นค�ำขอวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การใช้ปุ๋ยคือสิ่งจ�ำเป็นที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แต่พบว่าปัญหาในการใช้ปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย
(Urea) ซึง่ มีองค์ประกอบของไนโตรเจนเป็นหลัก พืชสามารถใช้ปยุ๋ ได้เพียง 20-40% เท่านัน้ เนือ่ งจากปุย๋ เกิด
การสูญเสียโดยการระเหิดเนื่องจากแสงแดดและความร้อน ถูกชะล้างโดยน�้ำฝนไปตามแม่น�้ำล�ำคลอง กล่าวคือ
พืชดูดธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชแต่ละชนิด การเคลือบปุ๋ยยูเรียด้วยสารเคลือบจากน�้ำยาง
ธรรมชาติและแป้งสามารถลดการสูญเสียธาตุอาหาร หลักการท�ำงานคือ เมล็ดปุย๋ ทีเ่ คลือบด้วยสารเคลือบจะค่อยๆ
ปล่อยสารออกสารอาหารและแร่ธาตุทจี่ ำ� เป็นต่อพืช และช่วยให้พชื สามารถน�ำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สรุปเทคโนโลยี
การเคลือบปุ๋ยยูเรียด้วยสารเคลือบที่เตรียมจากน�้ำยางธรรมชาติและแป้งช่วยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร
ให้แก่พชื ได้ ส่งผลให้พชื น�ำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สารเคลือบปุย๋ ทีเ่ ตรียมขึน้
สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การน�ำวัสดุทางธรรมชาติ คือ น�ำ้ ยางพาราและแป้งมาเตรียมเป็นสารเคลือบปุย๋ ยูเรีย เพือ่ ช่วยควบคุมการปลดปล่อย
ธาตุอาหารให้แก่พืช
สารเคลือบปุ๋ยที่เตรียมจากน�้ำยางธรรมชาติและแป้งสามารถเคลือบเม็ดปุ๋ยยูเรียได้ง่ายด้วยวิธีการเคลือบที่
ใช้กันโดยทั่วไป
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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เมล็ดปุ๋ยยูเรียที่ผ่านการเคลือบด้วยสารเคลือบจากน�้ำยางธรรมชาติและแป้ง

ผลการทดสอบการใช้ปุ๋ยยูเรียที่ผ่านการเคลือบปลูกข้าวโพด (ซ้าย) ต้นข้าวโพดไม่ใส่ปุ๋ย (กลาง)
ต้นข้าวโพดใส่ปุ๋ยไม่เคลือบ (ขวา) ต้นข้าวโพดใส่ปุ๋ยเคลือบด้วยสารเคลือบจากน�้ำยางธรรมชาติและแป้ง

ลักษณะของฝักข้าวโพด (ขวา) จากต้นข้าวโพดที่ใส่ปุ๋ยไม่เคลือบ (ซ้าย)
จากต้นข้าวโพดที่ใส่ปุ๋ยเคลือบด้วยยางธรรมชาติและแป้ง
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณณัฐนันท์ นันทะแสน / คุณจักรพงษ์ ค�ำสีเขียว
โทรศัพท์ 0 8443 1447 3, 0 8723 7679 6
โทรสาร 0 4543 3456
e-mail: art_615@hotmail.com , ubu_tlo@gmail.com
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Technology Show ครั้งที่ 2/2558
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อุปกรณ์วัดเนื้อยางแห้งในน�ำ้ ยางแบบรวดเร็ว
นักวิจัย
รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช�ำนาญ และคณะวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1101001079 ยื่นค�ำขอวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในยุคปัจจุบนั น�ำ้ ยางพาราได้กลายมาเป็นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นทีส่ ำ� คัญต่อการผลิตอุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นต่างๆ
หลายด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ งานวิศวกรรม ตลอดจนไปถึงเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น ถุงมือยาง ถุงยาง
อนามัย กาวน�้ำยาง ท่อยาง ยางรถยนต์ เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัวหันมาท�ำการขายน�ำ้ ยางสดกัน
มากขึน้ ในกระบวนการซือ้ ขายน�ำ้ ยาง ราคาของน�ำ้ ยางสดจะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณเนือ้ ยางแห้งในน�ำ้ ยาง ซึง่ สามารถ
ท�ำการวัดด้วยวิธมี าตรฐานในลักษณะของเคมีวเิ คราะห์ (ASTM D 1076-80 หรือ ISO 126-1972) ซึง่ ไม่สามารถ
น�ำน�ำ้ ยางกลับมาใช้ซำ�้ ได้ เครือ่ งมือมีราคาแพง และใช้เวลาในการวัดนานถึง 16 ชัว่ โมง จึงมีวธิ วี ดั ทางอ้อมโดยการวัดค่า
ความถ่วงจ�ำเพาะของยางตัวอย่างเช่น การใช้เครือ่ งมือเมโทรแลค (Metrolac) ซึง่ มีขนั้ ตอนมากจะเกิดความคลาดเคลือ่ น
มากจากการอ่านสเกลในทางปฏิบัติ
ดังนัน้ การมีเครือ่ งวัดทีส่ ามารถวัดปริมาณเนือ้ ยางแห้งในน�ำ้ ยาง ทีม่ คี วามรวดเร็ว แม่นย�ำ ราคาถูก และไม่ทำ� ลาย
ผลผลิตได้ จึงมีความจ�ำเป็นและเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
ซึ่งเครื่องมือวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน�ำ้ ยางแบบของสิทธิบัตร เลขที่คำ� ขอ 1101001079 เป็นผลต่อเนื่องจาก
งานวิจัยและพัฒนาการวัดด้วยวิธีการวัดค่าการสะท้อนกลับของคลื่นความถี่ย่านไมโครเวฟ ซึ่งมีศักยภาพสูงที่จะ
ท�ำการพัฒนาต่อเพื่อให้มีความแม่นย�ำมากขึ้นและให้มีราคาถูกลงได้อีก เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ยางพาราได้อย่างยั่งยืน
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์วัดเนื้อยางแห้งในน�้ำยางสดและดิบ โดยใช้การตรวจสอบทางอ้อมคือการตรวจสอบด้วยการสะท้อน
ของคลืน่ ความถีไ่ มโครเวฟ เพือ่ ให้ได้คา่ %DRC ของน�ำ้ ยางพารา ใช้วดั เนือ้ ยางแห้งในน�ำ้ ยางสด โดยใช้เวลาเพียง
1-2 นาที จากเดิมที่ทดสอบด้วยวิธีทางเคมีแบบที่ใช้กันในปัจจุบันเวลาในการทดสอบนานประมาณ 16 ชั่วโมง
มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และสูญเสียเนื้อยาง และอุปกรณ์วัดเนื้อยางแห้งในน�้ำยางพาราปัจจุบันต้องน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศซึ่งยังมีราคาสูง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
อุปกรณ์วัดเนื้อยางแห้งในน�ำ้ ยาง มีขนาดเล็กกะทัดรัด รู้ผลรวดเร็ว มีความแม่นย�ำสูง การใช้งานไม่ยุ่งยาก
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 0 7428 9321, 0 9097 0709 9
โทรสาร 0 7428 9339
e-mail: sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย
นักวิจัย
รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง และคณะวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1303000667 ยื่นค�ำขอวันที่ 14 มิถุนายน 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันพบวาไมที่สงเขาโรงเลื่อยสวนใหญมีขนาดเล็กลงแตมีศักยภาพในการแปรรูปใหมีมูลคาสูงเทียบเทา
ไมซุงใหญไดในกระบวนแปรรูปในปจจุบันดวยเลื่อยสายพานแนวตั้งหรือแบบตั้งโตะของไมขนาดดังกลาวนั้น
บริษทั ยังประสบปญ
 หาเกีย่ วกับ 1) กระบวนการแปรรูปได yield คอนขางต�ำ่ (20-30% ขึน้ อยูก บั ความชํานาญ
ของคนเลื่อย ความคดงอ และตาไมเปนสําคัญ) 2) เครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการแปรรูปไมยางในปัจจุบันนั้น
ตองอาศัยคนงานทีม่ คี วามชํานาญในการแปรรูปไมยางและจะสูญเสียวัตถุดบิ มากเมือ่ ผูเ ลือ่ ยไมชาํ นาญ 3) การขาดแคลน
แรงงานที่มีฝมือในการเลื่อยตลอดถึงคาแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นสงผลกระทบตอตนทุนในการผลิตไมยางแปรรูป และ
4) อันตรายจากการใชเครื่องจักร เปนตน
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสียสําหรับไมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (5-8 นิ้ว) ที่พัฒนาแลว
และสามารถขยายผลใหใชงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเลื่อยไมยางและเฟอรนิเจอรในอนาคตที่ผานมานักวิจัย
ไดสรางตนแบบเครื่องเลื่อยใหม โดยปรับปรุงและพัฒนาตอยอดจากเครื่องเลื่อยไมยางพาราจากตางประเทศให
เหมาะกับสําหรับเลือ่ ยไมยางพาราขนาดเล็ก-กลาง สาํ หรับลดการสูญเสียเนือ้ ไมแ ละลดตน ทุนการผลิต นอกจาก
สามารถเลื่อยไม้ยางพาราได้แล้วยังสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับไม้ประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย สามารถเลื่อยไม้ได้หลายขนาด ไม่ต้องอาศัยแรงงานที่มี
ความช�ำนาญสูงในการเลื่อย ลดจ�ำนวนเครื่องเลื่อย ลดระยะเวลาในการเลื่อย ลดการสูญเสียเนื้อไม้ ส่งผลให้
ลดต้นทุนในการผลิตของโรงงาน
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 0 7428 9321, 0 90970 7099
โทรสาร 0 7428 9339
e-mail: sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Technology Show ครั้งที่ 2/2558

กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

21

อุปกรณ์วัดปริมาณน�้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ
นักวิจัย
รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช�ำนาญ และคณะวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1301001466 ยื่นค�ำขอวันที่ 15 มีนาคม 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปาล์มน�้ำมันเป็นพืชที่ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากน�ำ้ มันปาล์มบริสุทธิ์จากทะลายปาล์ม
สดสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ทั้งด้านอุปโภค และบริโภค อาทิเช่น สบู่, ผงซักฟอก, เนยเทียม
เป็นต้น รวมถึงสามารถใช้เป็นส่วนประกอบของพลังงานทดแทนเชื้อเพลิง เช่น ไบโอดีเซล ส่งผลให้ทะลาย
ปาล์มน�ำ้ มันสด เป็นทีต่ อ้ งการของอุตสาหกรรมปาล์มน�ำ้ มันซึง่ ก�ำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบนั กระบวนการ
ซื้อขายผลผลิตปาล์มน�้ำมันมีการอ้างอิงราคาตามน�้ำหนักของผลผลิตและมีการประเมินคุณภาพของผลผลิตปาล์ม
น�ำ้ มันด้วยสายตามนุษย์ ซึง่ อาจเกิดความคลาดเคลือ่ นจากอาการเหนือ่ ยล้ารวมถึงมาตรฐานของผูป้ ระเมินแต่ละคน
ไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีการก�ำหนดราคาโดยอ้างอิงจากปริมาณผลผลิตที่ได้ในอดีต เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ
ดังนัน้ การมีเครือ่ งวัดทีส่ ามารถวัดปริมาณน�ำ้ มันในทะลายปาล์มได้ จึงมีความจ�ำเป็นและเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและผูป้ ระกอบการเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถของการผลิตปาล์มน�ำ้ มัน เพือ่ สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปาล์มน�ำ้ มันได้อย่างยั่งยืน
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์วัดปริมาณน�้ำมันในผลปาล์มนี้ ใช้หลักการประมวลผลสัญญาณภาพโดยใช้ค่าสีจากภาพถ่ายเป็นหลัก
ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างหลักห้าส่วน คือ ส่วนรับภาพถ่ายของผลปาล์มส�ำหรับถ่ายภาพผลปาล์ม, ส่วนวงจร
ควบคุมแหล่งก�ำเนิดแสง ส�ำหรับควบคุมสภาวะแสงในการวัด, ส่วนแสดงผลและรับค�ำสั่งการท�ำงาน, ส่วน
ประมวลผลส�ำหรับประมวลผลการวัด และส่วนภาคจ่ายไฟ ซึ่งอุปกรณ์วัดปริมาณน�้ำมันในผลปาล์มที่มีราคา
สามารถวัดปริมาณน�ำ้ มันในผลปาล์มได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำภายใต้สภาวะแสงทีถ่ กู ควบคุมด้วยระบบจัดการชดเชย
แสงที่เหมาะสม อุปกรณ์วัดปริมาณน�้ำมันในผลปาล์มมีความสามารถให้ผลการวัดได้อย่างรวดเร็วกว่าการวัด
ด้วยวิธีทางเคมี
จุดเด่นของเทคโนโลยี
อุปกรณ์วัดปริมาณน�้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ สามารถ
วัดปริมาณน�้ำมันในผลปาล์มได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำภายใต้สภาวะ
แสงที่ถูกควบคุมด้วยระบบจัดการชดเชยแสงที่เหมาะสม รวดเร็ว
และประหยัดค่าใช้จ่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 0 7428 9321, 0 9097 0709 9
โทรสาร 0 7428 9339
e-mail sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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บรรจุภัณฑ์ห่อทุเรียนสดจากธรรมชาติ
นักวิจัย
รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ผศ.ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 0801003029 เรื่อง บรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ/หรือแป้งมันส�ำปะหลังผสมไคโต
แซนส�ำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดย
ทัว่ ไปโดยทัว่ ไป เช่น พอลิแอนไฮไดรด์ พอลิเอไมด์ (polyamide) เป็นต้น แต่เนือ่ งจากพลาสติกสังเคราะห์เหล่านี้
มีราคาสูงและย่อยสลายยาก การเลือกใช้พอลิเมอร์ (polymer) จากธรรมชาติเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อทดแทน
การใช้พลาสติกโดยทั่วไป
สรุปเทคโนโลยี
กรรมวิธกี ารผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ทบี่ ริโภคได้จากแป้งมันส�ำปะหลัง และหรือแป้งข้าวเจ้าผสมไคโตแซนส�ำหรับห่อทุเรียน
สดพร้อมบริโภค สามารถผลิตได้จากการใช้อตั ราส่วนของแป้งแต่ละชนิด การท�ำให้แป้งสุก การน�ำมาผสมซอร์บทิ อล
และไคโตแซน และกรรมวิธีการท�ำแห้งของน�ำไปห่อทุเรียนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค ก่อนน�ำไปห่อทุเรียนสดพร้อม
บริโภค และหรือการจ�ำหน่าย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้ (edible packaging) ส�ำหรับห่อทุเรียนสดพร้อมบริโภคหรือทุเรียนสดตัดแต่ง
เพื่อลดปัญหาการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาสูง โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติสองชนิด คือ แป้งมันส�ำปะหลัง และ/หรือ
แป้งข้าวเจ้า
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.กัลยาณี มีทรัพย์, คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
โทรศัพท์ 0 2470 9663, 02 470 9626
โทรสาร 0 2872 9083
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ส�ำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
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เครื่องตรวจสอบความอ่อน-แก่ของทุเรียน
นักวิจัย
รศ.ดร.โกสินทร์ จ�ำนงไทย, นายวุฒิรัตน์ คงรัตนประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 26476 เรื่อง เครื่องและวิธีการตรวจหาความอ่อนแก่ของทุเรียน
แบบไม่ท�ำลายโดยใช้การสั่นสะเทือน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในปัจจุบนั การตรวจเช็คความแก่ออ่ นของทุเรียนกระท�ำโดยการน�ำเอาไม้มาเคาะพูเอกของทุเรียนแล้วฟังเสียง เสียง
ของทุเรียนแก่จะมีเสียงแตกต่างจากทุเรียนอ่อน วิธีการนี้ต้องอาศัยทักษะของคนในการเคาะและยังต้องอาศัย
ทักษะในการฟังเสียงเพื่อแยกแยะความแก่อ่อนของทุเรียนอีกด้วย เพื่อความแม่นย�ำและได้มาตรฐานจึงต้องการ
เครื่องมืออัตโนมัติที่สามารถตรวจสอบคุณภาพได้อย่างแม่นย�ำและไม่ท�ำผลิตภัณฑ์เสียหายด้วย
สรุปเทคโนโลยี
เครือ่ งตรวจวัดความแก่ออ่ นของทุเรียน เป็นสิง่ ประดิษฐ์ทใี่ ช้สญ
ั ญาณอัลตร้าโซนิกผ่านเข้าไปในเปลือกและเนือ้ ทุเรียน
และสะท้อนกลับออกมา รูปแบบของสัญญาณทีส่ ะท้อนกลับมาดังกล่าวถูกน�ำมาแปลงเป็นสัญญาณในแกนความถี่
แล้วเปรียบเทียบกันกับรูปแบบมาตรฐานของสัญญาณในลักษณะเดียวกันของทุเรียนแก่และทุเรียน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เครื่องตรวจสอบความอ่อน-แก่ของทุเรียนสามารถแยกแยะความแก่อ่อนของทุเรียนก่อนการส่งออก นอกจากนี้
ในอุตสาหกรรมแปรรูปทุเรียนก็สามารถใช้เครื่องนี้ในการคัดทุเรียนที่เหมาะสมส�ำหรับการแปรรูปอาหารได้ และ
วิธีการใน การตรวจวัดของสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถประยุกต์ใช้กับผลไม้อื่นๆ วัตถุดิบอื่นๆ ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.กัลยาณี มีทรัพย์, คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
โทรศัพท์ 0 2470 9663, 02 470 9626		
โทรสาร 0 2872 9083
e-mail: kanlayanee.mee@gmail.com, pichet.tha@kmutt.ac.th
ส�ำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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การใช้ฟองก๊าซเพื่อใช้ชะลอการสุก
และยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด
นักวิจัย
ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ, รศ.ดร.วาริช ศรีละออง
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสทิ ธิบตั ร เลขที่ 9006 ระบบการสร้างฟองก๊าซ 1-เมทิวไซโคลโพรเพน ขนาดไมโครเมตร และ/หรือนาโนเมตร
เพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เอทิลีนเป็นฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในรูปก๊าซแต่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชสามารถสร้างเอทิลีนได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีผ่ ลไม้ใกล้สกุ ดังนัน้ ถ้ายับยัง้ เอทิลนี ได้จะสามารถชะลอการสุกของผักและผลไม้ได้ ปัจจุบนั
การยับยัง้ การท�ำงานของเอทิลนี สามารถท�ำได้หลายวิธี แต่วธิ ที มี่ ปี ระสิทธิภาพและเป็นทีน่ ยิ มทีส่ ดุ คือการใช้สารเคมี
ในการยับยั้งการท�ำงานของเอทิลีน ซึ่งสาร 1-เมทิวไซโคลโพรเพน หรือ 1-เอ็มซีพี (1-methylcyclopropene,
1-MCP) เป็นสารเคมีที่เป็นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สรุปเทคโนโลยี
ระบบการสร้างฟองก๊าซขนาดเล็กเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษา การวางจ�ำหน่ายของผลิตผลสด
โดยการท�ำให้กา๊ ซ 1-เอ็มซีพี มาอยูใ่ นรูปของฟองก๊าซ 1-เอ็มซีพี ทีม่ ขี นาดเล็กระดับไมโครเมตรและ/หรือนาโนเมตร
กระจายตัวอยูแ่ ละ/หรือละลายอยูใ่ นตัวกลางทีเ่ ป็นน�ำ้ และน�ำผลิตผลสดมาท�ำการจุม่ หรือฉีดพ่นด้วยน�ำ้ ทีม่ ฟี องก๊าซ
1-เอ็มซีพี กระจายและละลายอยู่ โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น แทนวิธีการดั้งเดิมที่ใช้วิธีการรม
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ระบบการสร้างฟองก๊าซขนาดเล็กมากเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาสามารถใช้งานง่าย ใช้เวลาสั้น
และใช้ได้ผลไม้หลากหลายชนิด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.กัลยาณี มีทรัพย์, คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
โทรศัพท์ 0 2470 9663, 02 470 9626
โทรสาร 0 2872 9083
e-mail: kanlayanee.mee@gmail.com, pichet.tha@kmutt.ac.th
ส�ำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Technology Show ครั้งที่ 2/2558
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สูตรอาหารส�ำหรับปลากินพืช
นักวิจัย
ดร.สุดาพร ตงศิริ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�ำ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธบัตร เลขที่ 120300107526 ยื่นค�ำขอวันที่ 26 กันยายน 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันสูตรอาหารส�ำหรับปลากินพืชที่มีในท้องตลาดมีปลาป่นเป็นวัตถุดิบส�ำคัญ เนื่องจากปลาป่นเป็นแหล่ง
โปรตีนและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่มีราคาสูงจึงท�ำให้ต้นทุนการผลิตอาหารปลากินพืชมีราคาสูงเพิ่มขึ้น
การประดิษฐ์นี้จึงมีแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอาหารปลากินพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงเดิม
โดยใช้ถั่วลิสงทดแทนปลาป่น เพราะถั่วลิสงหาซื้อได้ง่าย และราคาถูกกว่าปลาป่นมาก ท�ำให้มีต้นทุนอาหาร
ในการเลี้ยงปลากินพืชลดลลง สูตรอาหารที่ผลิตได้ พบว่า มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับสูตรที่ใช้ปลาป่น
100 เปอร์เซ็นต์ และท�ำให้การเจริญเติบโตของปลากินพืชไม่แตกต่างกัน
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์ “สูตรอาหารส�ำหรับปลากินพืช” เป็นการประดิษฐ์สตู รอาหารส�ำหรับปลากินพืชซึง่ ใช้ถวั่ ลิสงทดแทน
ปลาป่น โดยเป็นสูตรอาหารที่ใช้ถั่วลิสงทดแทนปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากถั่วลิสงหาซื้อได้ง่าย และราคา
ถูกกว่าปลาป่นมาก ท�ำให้มีต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลากินพืชลดลง สูตรอาหารที่ผลิตได้มีคุณค่าทางโภชนาการ
ใกล้เคียงกับสูตรที่ใช้ปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้การเจริญของปลากินพืชไม่แตกต่างกัน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นอาหารเลี้ยงปลากินพืชราคาถูกลงจากสูตรอาหารผสมปลาป่น 30 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตใกล้เคียงกับอาหารที่ใช้ปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ/อนุสิทธิบัตร

อาหารส�ำหรับปลากินพืชแบบจม
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สนใจสอบถามข้อมูล
คุณนิตยา ถาวัน
โทรศัพท์ 0 5387 5326
โทรสาร 0 5387 5327
e-mail: ann.mjubi@gmail.com
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2

กลุ่มวัสดุ
(7 ผลงาน)

กระดาษสากันน�ำ้
นักวิจัย
ดร.มาโนช นาคสาทา และ ดร.วิมล นาคสาทา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5478 ยื่นค�ำขอวันที่ 5 กันยายน 2551
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กระดาษสากันน�้ำเป็นนวัตกรรมการยกระดับคุณสมบัติของกระดาษสาให้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถกันน�้ำ ท�ำให้
ยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาและดูแลรักษาได้ง่าย สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าผลิตภัณฑ์
จะเสียหายเมื่อโดนน�้ำ เหมาะกับน�ำไปท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถุง กระเป๋า กล่องเก็บของ ปกสมุด ฯลฯ
สรุปเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตกระดาษกันน�้ำที่พัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการอย่างง่ายและมีต้นทุนต�่ำ นอกจากนี้กระดาษสา
กันน�้ำที่ได้ยังมีลักษณะภายนอก ผิวสัมผัสเช่นเดียวกับกระดาษสาทั่วไป
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ง่าย ต้นทุนต�ำ่
สามารถขยายสเกลสู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน
ตาราง เปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาษสากันน�้ำ
ชนิดกระดาษสา

ลักษณะกายภาพ

1. กระดาษสาทั่วไป มีสีน�้ำตาลอ่อน ไม่มีกลิ่น ผิวสัมผัส
มีลักษณะหยาบ สามารถพับงอได้
2. กระดาษสากันน�้ำ มีสีน�้ำตาลอ่อน ไม่มีกลิ่น ผิวสัมผัสมี
ที่พัฒนาขึ้น
ลักษณะหยาบ สามารถพับงอได้ เช่น
เดียวกับกระดาษสา แต่มีความแข็งแรง
มากกว่ากระดาษสาทั่วไป

การประยุกต์ใช้ในเชิง
อุตสาหกรรม

การดูดซับน�ำ้

ราคา

ดูดซับน�้ำ

ถูก

ใช้ในงานศิลปะหัตถกรรม

ไม่ดูดซับน�ำ้

ถูก

วอลล์เปเปอร์ ผ้าม่าน
กระดาษ ถุงกระดาษกันน�้ำ

ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
โทรศัพท์ 0 5322 6264, 0 8159 4138 5
โทรสาร 0 5322 6265
e-mail: pantawat@nstda.or.th
สวทช. ภาคเหนือ
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ผ้าฝ้ายกันน�ำ้
นักวิจัย
ดร.มาโนช นาคสาทา และ ดร.วิมล นาคสาทา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7450 ยื่นค�ำขอวันที่ 8 กรกฎาคม 2553
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผ้าฝ้ายกันน�้ำเป็นนวัตกรรมการยกระดับคุณสมบัติของผ้าฝ้ายให้มีคุณสมบัติกันน�้ำ ซึ่งท�ำให้สามารถน�ำไปท�ำเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
สรุปเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายพัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการอย่างง่ายงานและมีต้นทุนต�่ำ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
จะท�ำให้อตุ สาหกรรมผ้าฝ้าย โดยเฉพาะผ้าพืน้ เมืองของไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและน�ำไปสูก่ ารผลิตผ้าพืน้ เมือง
ที่มีคุณสมบัติพิเศษกันน�้ำได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ง่าย ต้นทุนต�ำ่
สามารถขยายสเกลสู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน
ตาราง เปรียบเทียบคุณสมบัติของผ้าฝ้ายกันน�ำ้ จากกระบวนการนี้
ชนิดผ้า

การดูดซับน�้ำ

ราคา

ดูดซับน�ำ้

ถูก

2. ผ้าฝ้ายที่เคลือบด้วย
อนุภาคนาโน

ไม่ดูดซับน�้ำ

ราคา
ค่อนข้างสูง

ชุดนักเรียนปลอดเชื้อและกลิ่น ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง

3. ผ้าฝ้ายที่อาบพลาสมา
ของแก๊สซัลเฟอร์
เฮกซะฟลูออไรด์

ไม่ดูดซับน�้ำ

ราคาสูงมาก

ยังไม่มีการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม
สารที่ใช้มีส่วนผสมของฟลูออรีน(F) ซึ่งเป็นสารที่ท�ำลายชั้นโอโซน

4. ผ้าฝ้ายกันน�ำ้
ที่ได้จากกรรมวิธีนี้

ไม่ดูดซับน�้ำ

ถูก

1. ผ้าฝ้ายทั่วไป

การประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม
ใช้ในงานศิลปะหัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายชนิดต่างๆ

ผ้าปูโต๊ะ กระเป๋ากันน�้ำ ผ้าม่าน เสื้อกันฝน
จุดเด่นของผ้าฝ้ายกันน�้ำที่ได้จากกรรมวิธีนี้กระบวนการเตรียมไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ใช้สารที่มีราคาถูก และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
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โทรสาร 0 5322 6265
e-mail: pantawat@nstda.or.th
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กระดาษสาทนไฟ
นักวิจัย
ดร.มาโนช นาคสาทา และ ดร.วิมล นาคสาทา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5504 ยื่นค�ำขอวันที่ 10 สิงหาคม 2550
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กระดาษสาทนไฟเป็นนวัตกรรมการยกระดับคุณสมบัตขิ องกระดาษสาให้มคี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษสามารถทนไฟ เพิม่ ความ
ปลอดภัยในการน�ำกระดาษสาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนหรือลดอันตรายจากอัคคีภัย เช่น
โคมไฟ วอลเปเปอร์ มูล่ ี่ เป็นต้น ช่วยให้ผผู้ ลิตกระดาษสา มีชอ่ งทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากกระดาษ
สามากขึ้น
สรุปเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตกระดาษทนไฟทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นกระบวนการอย่างง่าย และมีตน้ ทุนต�ำ่ นอกจากนีก้ ระดาษสาทน
ไฟที่ได้ยังมีลักษณะภายนอก ผิวสัมผัสเช่นเดียวกับกระดาษสาทั่วไป
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ง่าย ต้นทุนต�ำ่
สามารถขยายสเกลสู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน
หัวข้อ
1. การลุกติดไฟ
2. ลักษณะกายภาพ

กระดาษสาทั่วไป
ลุกติดไฟ
มีสีน�้ำตาลอ่อน ไม่มีกลิ่น
ผิวสัมผัสมีลักษณะหยาบ
สามารถพับงอได้

3. การดูดซับน�ำ้
ดูดซับน�้ำ
4. การประยุกต์ใช้
ใช้งานศิลปะหัตถกรรม
ในเชิงอุตสาหกรรม

กระดาษสา
ทนความร้อนแบบเดิม
ลุกติดไฟที่อุณหภูมิสูงขึ้น
ผิวหยาบและแข็งกระด้าง มากขึ้น

ดูดซับน�้ำดีขึ้น
น�ำไปใช้งานไม่สะดวกเนื่องจากแข็ง
กระด้าง

กระดาษสาทนความร้อนแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่
ไม่ลุกติดไฟ
มีสีน�้ำตาลอ่อน ไม่มีกลิ่น ผิวสัมผัสมีลักษณะ
หยาบ สามารถพับงอได้
(เหมือนกระดาษสาที่ไม่เติมสารกันไฟ)
ดูดซับน�ำ้
ท�ำโคมไฟและ วอลล์เปเปอร์ ที่ไม่ลุกติดไฟ
(เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน)

ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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การลามไฟ

ก่อนเผา

กระดาษที่ไม่ได้เติมสารกันไฟ

กระดาษที่เติมสารกันไฟ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
โทรศัพท์ 0 5322 6264, 0 8159 41385
โทรสาร 0 5322 6265
e-mail: pantawat@nstda.or.th
สวทช. ภาคเหนือ
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ฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา
นักวิจัย
ดร.มาโนช นาคสาทา และ ดร.วิมล นาคสาทา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8653 ยื่นค�ำขอวันที่ 13 กมิถุนายน 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
นวัตกรรมวัสดุฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นการน�ำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้
ประโยชน์ให้เกิดมูลค่า และช่วยลดปัญหามลพิษจากการเผาท�ำลาย น�ำร่องกับเศษฟางข้าว พัฒนาเป็นแผ่นฉนวน
กั้นฝ้าเพดาน ที่มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดีมาก
สรุปเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตแผ่นฉนวนทนไฟทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นกระบวนการอย่างง่ายและมีตน้ ทุนต�ำ่ โดยสามารถกันความร้อน
ได้ดีเทียบเท่าวัสดุประเภทใยแก้ว นอกจากนี้ยังกันเสียง มีความเบาและทนไฟ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ง่าย ต้นทุนต�ำ่
สามารถขยายสเกลสู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน
ข้อมูลจ�ำเพาะของแผ่นฉนวนกันความร้อนที่พัฒนาขึ้น
- ค่าสัมประสิทธิ์การน�ำความร้อนต�ำ่ (k) = 0.03 - 0.05 W/m.K
- ไม่ลุกติดไฟและไม่ลามไฟ (fire retardant)
- น�้ำหนักเบา: ความหนาแน่น 0.15 g/cm3
- แข็งแรง: สามารถรับแรงดึงสูงสุดได้ถึง 140 N/cm
- ดูดซับและลดการสะท้อนของเสียง
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
โทรศัพท์ 0 5322 6264, 0 8159 41385
โทรสาร 0 5322 6265
e-mail: pantawat@nstda.or.th
สวทช. ภาคเหนือ
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แผ่นแปะอเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ
นักวิจัย
ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี และคณะวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403001364 ยื่นค�ำขอวันที่ 16 ตุลาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กาวชนิดว่องไวต่อการกด (Pressure sensitive adhesive, PSA) คือ
1. เป็นกาวที่มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดและสามารถดึงลอกออกได้อย่างรวดเร็ว
2. การติดไม่ต้องใช้แรงมากกว่าแรงดันจากปลายนิ้วมือ
3. ไม่ต้องใช้การกระตุ้นจากแหล่งพลังงานอื่นๆ
4. มีความสามารถมากพอที่จะยึดติดกับพื้นผิววัสดุได้
5. มี cohesive strength ที่มากเพียงพอเมื่อดึงออกแล้วพื้นผิววัสดุสะอาด ไม่มีเศษของกาวค้างอยู่บน
พื้นผิวที่เกาะติด
กาวชนิดนี้มีการน�ำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิตเทปกาว
อุตสาหกรรมกาวติดกระดาษชนิดลอกออกได้ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง เป็นต้น โดยกาวประเภทนี้ส่วนใหญ่จะผลิตมาจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ โดยใช้ตัวท�ำละลายเป็นตัวกลาง
เช่น สไตรีน-ไอโซพรีน-สไตรีน บล็อกโคพอลิเมอร์ (S-I-S) ยางคลอโรพรีน (CR) และยางสไตรีนบิวทาไดอีน
(SBR) เป็นต้น
สรุปเทคโนโลยี
แผ่นแปะชนิดว่องไวต่อการกดที่ผลิตจากยางธรรมชาติ โดยน�ำยางธรรมชาติมาดัดแปรโมเลกุลให้มีความเป็นขั้ว
มากขึน้ เพือ่ ปรับปรุงความสามารถในการเหนียวติดให้กบั ยางธรรมชาติ ท�ำให้สามารถใช้งานเป็นกาวหรือสารเชือ่ ม
ประสานได้หลากหลายพืน้ ผิวมากขึน้ โดยอาศัยคุณสมบัตเิ ด่นของยางธรรมชาติไม่วา่ จะเป็น ความต้านทานต่อแรงดึง
ความต้านทานต่อการฉีกขาด ความสามารถในการกระเด้งตัว รวมถึงความสามารถในการเหนียวติด สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย Application อาทิเช่น แผ่นแปะหูป้องกันการเกิดแผลกดทับ เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
แผ่นแปะอเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ เป็นกาวที่มีความสามารถเหนียวติดได้เมื่อมีแรงกดและสามารถดึง
ลอกออกได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีเศษของกาวค้างอยู่บนพื้นผิวที่เกาะติดสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายอุตสาหกรรม
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 0 7428 9321, 0 9097 0709 9
โทรสาร 0 7428 9339
e-mail: sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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แผ่นฟิล์มโพลีเอทธิลีน (polyethylene)
ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8649 ยื่นค�ำขอวันที่ 7 มิถุนายน 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกและส่งออกพืชผักผลไม้ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่พบปัญหาในกระบวนการส่ง
ออกคือ ผลผลิตมีอายุการเก็บรักษาสั้น เกิดการเน่าเสียเร็ว จึงมีการพัฒนาการบรรจุหีบห่อภายใต้สภาวะอากาศ
ดัดแปลง โดยควบคุมการไหลผ่านของออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน�ำ้ เป็นต้น
วัตถุดิบที่ใช้ในการท�ำหีบห่อส่วนใหญ่ ผลิตจากแผ่นฟิล์มของโพลิเมอร์ชนิดต่างๆ แผ่นฟิล์มมีกระบวนการผลิตที่
ท�ำให้มีรูพรุน โดยน�ำโพลีเอทธิลีนมาผสมกับวัสดุต่างๆ เช่น การผสมกับแป้งมันส�ำปะหลัง การผสมกับซีโอไลต์
ที่ผลิตด้วยวิธีธรรมดาทั่วไป ซึ่งมีอัตราการซึมผ่านต�ำ่ ถึงปานกลาง จึงไม่เหมาะกับการน�ำไปใช้หีบห่อผักผลไม้ที่มี
อัตราการหายใจสูง เช่น คะน้า บล็อกโคลี
สรุปเทคโนโลยี
ดังนั้นจึงได้ประดิษฐ์แผ่นฟิล์มโพลีเอทธิลีนที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ ที่มีส่วนประกอบของเม็ดพลาสติกโพลีเอทธิ
ลีนความหนาแน่นต�ำ่ และเถ้าแกลบด้วยวิธีพิเศษ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการห่อพืช ผัก ผลไม้ เพื่อยืดอายุ
ของผลผลิตได้ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นแผ่นรองพื้นด้านนอกของผ้าอ้อมได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
แผ่นฟิล์มที่มีความแข็งแรงและมีอัตราการซึมผ่านของก๊าซสูงกว่าแผ่นฟิล์มที่ผลิตโดยวิธีธรรมดา
มีผลการวิจัยรับรอง การทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน�ำ้ และอัตราการซึมผ่านของออกซิเจน
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อน�ำไปผลิตและจ�ำหน่าย

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล
โทรศัพท์ 0 8645 14455
โทรสาร 0 4320 2733
e-mail: pitcpo@kku.ac.th
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แผ่นฟิล์มโพลีเมอร์ (polymer) ที่มีส่วนผสมของชานอ้อย
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000309 ยื่นค�ำขอวันที่ 21 มีนาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การยืดอายุการเน่าเสียของผักและผลไม้ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดแผ่นฟิล์มที่ก๊าซสามารถ
ซึมผ่านได้ เพื่อช่วยชะลอกระบวนการหายใจของผักผลไม้ ท�ำให้เก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น แต่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใน
ปัจจุบันนั้นไม่เหมาะสมกับผลผลิตเขตร้อนจึงส่งผลให้ผลผลิตนั้นมีอายุการเก็บรักษาสั้น
ปัจจุบันมีการน�ำชานอ้อยมาใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหาร เนื่องจากเส้นใยชานอ้อยมีคุณสมบัติช่วยเสริม
แรงหากน�ำไปผสมกับชิ้นงาน จึงนิยมน�ำไปผสมกับเม็ดพลาสติกเพื่อผลิตเป็นชิ้นงานคอมโพสิท (Composite) แต่
ยังไม่มีการน�ำชานอ้อยมาใช้ผสมพลาสติกเพื่อการผลิตแผ่นฟิล์มที่ก๊าซสามารถซึมผ่านได้ นอกจากนั้นยังสามารถ
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใน 45 วัน โดยการฝังลงดิน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สรุปเทคโนโลยี
แผ่นฟิลม์ โพลีเมอร์ (polymer) ทีม่ สี ว่ นผสมของชานอ้อย ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลนี ความหนาแน่นต�ำ่
และชานอ้อย แล้วน�ำไปผ่านกรรมวิธีการผลิตจนได้แผ่นฟิล์มโพลีเมอร์ที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติที่ก๊าซสามารถ
ซึมผ่านได้สงู กว่าแผ่นฟิลม์ ทีผ่ ลิตโดยวิธธี รรมดา เหมาะส�ำหรับใช้ในการห่อพืช ผัก ผลไม้ เพือ่ ยืดอายุของผลผลิตได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีความแข็งแรงของแผ่นฟิล์ม และอัตราการดึงแผ่นฟิล์มในขณะขึ้นรูปได้หลายระดับ
มีอัตราการซึมผ่านไอน�้ำ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าแผ่นฟิล์มโพลิเอทธิลีนที่ผลิต
โดยวิธีดั้งเดิม ท�ำให้เก็บรักษาผลผลิตได้ยาวนานขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อน�ำไปผลิตและจ�ำหน่าย

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล
โทรศัพท์ 0 8645 1445 5
โทรสาร 0 4320 2733
e-mail: pitcpo@kku.ac.th
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวกาย
นักวิจัย
ดร.นภภัค ใจภักดี และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1303000879 ยื่นค�ำขอวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว (scrubs) ใช้ส�ำหรับผลัดเซลล์ผิวเก่า ท�ำให้ผิวดูอ่อนเยาว์ กระตุ้นผิวหนังผ่านทางการนวดและ
ยังสามารถท�ำความสะอาดผิวหนังได้อีกด้วย ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์สำ� หรับขัดผิวหน้าและผิวกาย
ผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีอยู่ในท้องตลาดบางชนิดใช้สารขัดพอลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการบาดหรือ
ระคายเคืองผิว บางชนิดใช้สารขัดชนิดละลายน�้ำท�ำให้ต้องขัดอย่างรวดเร็ว และผลิตภัณฑ์ขัดผิวบางชนิดที่ใช้
สารธรรมชาติเป็นผงขัดมักประสบปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่มากับสารธรรมชาติ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มี
จุลินทรีย์ในปริมาณมากเกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
สรุปเทคโนโลยี
ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาต�ำรับผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายโดยเลือกใช้ผงถั่วเหลืองเป็นสารขัด และไอโซฟลาโวนซึ่งเป็น
สารสกัดจากถั่วเหลืองเป็นสารส�ำคัญในต�ำรับ ในถั่วเหลืองมีสารไอโซฟลาโวนที่มีประโยชน์ต่อผิวหนัง สามารถ
กระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินได้ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์เป็นสารต้านออกซิเดชันที่ดีสามารถช่วย
ป้องกันแสงยูวีและมะเร็งผิวหนัง เนื่องจากสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองนั้นมีประโยชน์ต่อการบ�ำรุงผิวหนัง
และยังไม่เคยถูกน�ำมาผลิตผลิตภัณฑ์ขัดผิวมาก่อน เพื่อใช้ในการขัดผิวที่มีคุณสมบัติทั้งความคงตัวทางกายภาพ
และประสิทธิภาพในการให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว โดยไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวเมื่อทดสอบในอาสาสมัคร
สามารถขจัดเซลล์ผิวหนังที่หลุดลอกและเสื่อมสลายให้ผิวที่สะอาด
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีผลการวิจัยในระดับห้องทดลอง และมีการทดสอบในมนุษย์
มีประสิทธิภาพในการให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวและไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิว
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อน�ำไปผลิตและจ�ำหน่าย

สนใจสอบถามข้อมูล
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ไมโครอิมัลชันเพื่อบรรเทาปวด
และอักเสบน�ำ้ มันไพลและสารสกัดพริก
นักวิจัย
ดร.นภภัค ใจภักดี และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1303001634 ยื่นค�ำขอวันที่ 18 ธันวาคม 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ เป็นหนึ่งกลุ่มอาการที่ท�ำให้ประเทศไทยต้องน�ำเข้ายา กลุ่มยาต้าน
อักเสบปีละหลายพันล้านบาท การรับประทานยาต้านอักเสบอาจท�ำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ไตวาย หรือ
แพ้ยาได้ การใช้ยาทาแก้ปวดเฉพาะที่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เช่น การใช้เจล ครีม หรือสเปรย์บรรเทาปวด ที่มี
ตัวยาต้านอักเสบ
พริกมีสารส�ำคัญทีม่ ปี ระโยชน์ในทางยาคือ สารกลุม่ แคปไซซินอยด์ ออกฤทธิแ์ ก้ปวด มีฤทธิท์ ำ� ให้ผวิ ร้อนแดงท�ำให้
ไม่รับรู้ความรู้สึกปวด รูปแบบยาเตรียมทางผิวหนังที่มีสารสกัดพริกเป็นส่วนผสม ได้แก่ ยาขี้ผึ้ง ครีม เจล โลชั่น
ยาถูนวด และแผ่นแปะ ส่วนไพลเมื่อน�ำมาสกัดน�้ำมันไพลพบว่าให้ผลดีด้านลดอาการอักเสบ สามารถลดความ
แดงของผิวหนังและบรรเทาอาการปวดได้ รูปแบบของสารสกัดไพลที่มีในปัจจุบันได้แก่ ครีม เจล น�ำ้ มัน แต่ยัง
ไม่มีการผลิตในรูปแบบไมโครอิมัลชันมาก่อน
สรุปเทคโนโลยี
จากสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดด้วยการท�ำให้รับรู้สึกปวดได้น้อยลงของสารสกัดพริก และสรรพคุณ
ลดขบวนการอักเสบของน�้ำมันไพล การใช้สมุนไพรทั้งสองชนิดร่วมกันยอมส่งผลที่ดียิ่งต่อประสิทธิภาพการรักษา
อาการปวดและอักเสบ จึงได้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ไมโครอิมัลชันเพื่อบรรเทาปวดและอักเสบที่มีส่วนผสมของน�้ำมัน
ไพลและสารสกัดพริก โดยรูปแบบไมโครอิมัลชันเป็นระบบน�ำส่งยาที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการน�ำส่งสารเข้าสู่
ผิวหนังได้ดี โดยไม่ทำ� ให้เกิดการระคายเคืองอีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่หาได้ง่ายในประเทศไทย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ประกอบด้วยน�้ำมันไพลที่เ ตรียมให้อยู่ในรูปแบบที่ส ามารถน�ำส่งสารเข้าสู่ผิว หนังได้ดี โดยไม่ท�ำให้เ กิ ด
การระคายเคือง
แผ่กระจายได้ดีบนผิวหนัง โดยไม่ทิ้งคราบมันบนผิว และไม่เหนียวเหนอะหนะ
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อน�ำไปผลิตและจ�ำหน่าย
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ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับทา นวด
เพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ (สูตรบาล์ม)
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธบัตร เลขที่ 8253 ยื่นค�ำขอวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ขิงเป็นพืชสมุนไพรที่ปัจจุบันมีรายงานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสรรพคุณมากมาย ได้แก่ ฤทธิ์ในการแก้อาเจียนจาก
การเมารถ เมาเรือ หรือการตั้งครรภ์ ฤทธิ์ขับลม ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร หรือแม้กระทั่งฤทธิ์ใน
การลดอาการอักเสบในผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าอักเสบ เป็นต้น
จากสรรพคุณของขิงที่มีฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบ ท�ำให้มีการน�ำขิงและสมุนไพรชนิดต่างๆ มาใช้เป็นส่วนผสม
ในบาล์มหรือขี้ผึ้งในการลดปวดเป็นจ�ำนวนมาก แต่ผลิตภัณฑ์หลายชนิดยังขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการ
อธิบายกลไกที่ท�ำให้ลดการอักเสบหรืออาการปวด และขาดการน�ำขิงในขนาดที่เห็นผลต่อการลดอาการอักเสบใน
บาล์มหรือขี้ผึ้งมาใช้ มีแต่เพียงการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณของสมุนไพรก่อนน�ำมาใช้เท่านั้น
สรุปเทคโนโลยี
ผู้ประดิษฐ์จึงได้ท�ำผลิตภัณฑ์ส�ำหรับทา นวด ซึ่งเป็นสูตรเนื้อบาล์มหรือขี้ผึ้งที่มีองค์ประกอบของขิงเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญในขนาดที่เห็นผลต่อการลดการอักเสบและสามารถทราบถึงกลไกการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์
โดยมีการประเมินการท�ำงานของเอนไซม์ไซโคลออกซิจเี นส-2 ซึง่ เป็นเอนไซม์ทจี่ ะท�ำงานเมือ่ มีการอักเสบบริเวณต่างๆ
ในร่างกาย พบว่าสัตว์ทดลองที่ได้รับการทาผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์นี้ สามารถลดการท�ำงานของเอนไซม์ไซ
โคลออกซิจีเนส-2 ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิด เป็นการส่ง
เสริมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้สารสกัดจากขิงในขนาดที่เห็นผลในการลดอักเสบ
มีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์รองรับ โดยทดสอบในหนูทดลอง
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อน�ำไปผลิตและจ�ำหน่าย

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 0 8645 14455
โทรสาร 0 4320 2733
e-mail: panravee@kku.ac.th
ส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับทา นวด
เพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแบบน�ำ้
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธบัตร เลขที่ 8254 ยื่นค�ำขอวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ขิงเป็นพืชสมุนไพรที่ปัจจุบันมีรายงานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสรรพคุณมากมาย ได้แก่ ฤทธิ์ในการแก้อาเจียนจาก
การเมารถ เมาเรือ หรือการตั้งครรภ์ ฤทธิ์ขับลม ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร หรือแม้กระทั่งฤทธิ์ใน
การลดอาการอักเสบในผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าอักเสบ เป็นต้น
จากสรรพคุณของขิงที่มีฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบ ผู้ประดิษฐ์จึงสนใจน�ำขิงมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับนวดหรือทาเพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแบบน�้ำ เนื่องจากพบว่าการผลิตน�้ำมันเหลืองหรือ
น�้ำมันเขียวในท้องตลาดหลายชนิดยังขาดหลักฐานทางวิทยาฐานในการอธิบายกลไกที่ท�ำให้ลดการอักเสบหรือ
อาการปวด และยังไม่พบการน�ำขิงในขนาดที่เห็นผลต่อการลดอาการอักเสบมาใช้ มีแต่เพียงการกล่าวอ้างถึง
สรรพคุณของสมุนไพรก่อนน�ำมาใช้เท่านั้น
สรุปเทคโนโลยี
ผู้ประดิษฐ์จึงได้ทำ� ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับทา นวด เพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อที่เป็นสูตรน�ำ้ โดยมีองค์ประกอบ
ของขิงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในขนาดที่เห็นผลต่อการลดการอักเสบและสามารถทราบถึงกลไกการออกฤทธิ์
ของผลิตภัณฑ์ โดยมีการประเมินการท�ำงานของเอนไซม์ไซโคลออกซิจีเนส-2 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จะท�ำงานเมื่อ
มีการอักเสบบริเวณต่างๆ ในร่างกาย พบว่าสัตว์ทดลองที่ได้รับการทาผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์นี้ สามารถลด
การท�ำงานของเอนไซม์ไซโคลออกซิจเี นส-2 ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนีย้ งั มีสว่ นผสมของสมุนไพรไทย
หลายชนิด เป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้สารสกัดจากขิงในขนาดที่เห็นผลในการลดอักเสบ
มีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์รองรับ โดยทดสอบในหนูทดลอง
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อน�ำไปผลิตและจ�ำหน่าย

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 0 8645 14455
โทรสาร 0 4320 2733
e-mail: panravee@kku.ac.th
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับนวดสลายเซลล์ลูไลท์
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์วัชรี คุณกิตติ และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1101001259 ยื่นค�ำขอวันที่ 25 กรกฎาคม 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผิวเปลือกส้ม หรือ เซลลูไลท์ จัดเป็นความผิดปกติของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง บริเวณที่มีการสะสมของเซลลูไลท์มาก
คือ บริเวณต้นขา ต้นแขน หน้าท้อง รอบเอว และสะโพก
วิธกี ารรักษาเซลลูไลท์ทใี่ ช้ในปัจจุบนั ได้แก่ การควบคุมปัจจัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลให้เกิดเซลลูไลท์ ได้แก่ การรับประทาน
อาหาร การออกก�ำลังกาย การนวด และการใช้เครื่องมือ รวมถึงการใช้ยาหรือสารที่มีฤทธิ์เภสัชวิทยา เช่น
ครีมหรือเจล ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด สะดวก แต่ส่วนผสมส่วนใหญ่
มักจะมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบหลัก
สรุปเทคโนโลยี
ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ส�ำหรับนวดสลายเซลล์ลูไลท์ขึ้น โดยน�ำเอาสารสกัดสมุนไพรมาเป็นใช้
ส่วนผสม และเมื่อใช้ร่วมกับ เครื่องอัลตราซาวด์ความถี่ในช่วงคลื่นวิทยุหรือการนวด เพื่อเป็นตัวช่วยน�ำส่งสาร
สมุนไพรเข้าใต้ผิวหนัง โดยได้ทำ� การวิจัยในอาสาสมัครแล้ว ปรากฏผลว่า สามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมันในชั้น
ผิวหนังได้ โดยท�ำให้ผนังเซลล์ไขมันแตก และช่วยเพิ่มการไหลเวียน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีสารสกัดสมุนไพร เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ
เพิ่มการเผาผลาญไขมันในชั้นผิวหนัง โดยการท�ำให้ผนังเซลล์ไขมันแตก
เพิ่มการไหลเวียนเลือดใต้ชั้นผิวหนัง ท�ำให้ผิวหนังไม่เป็นคลื่น มีความเรียบเนียน ชั้นไขมันหนาลดลง
มีผลวิจัยในอาสาสมัคร
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อน�ำไปผลิตและจ�ำหน่าย

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล
โทรศัพท์ 0 8645 14455
โทรสาร 0 4320 2733
e-mail: pitcpo@kku.ac.th
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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สบู่สมุนไพรมะม่วงขมิ้น
นักวิจัย
ผศ.รักฤดี สารธิมา และ ผศ.ศรัณยู ค�ำเมือง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8526 ยื่นค�ำขอวันที่ 21 มิถุนายน 2556
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผู้วิจัยค้นพบว่า มะม่วงนอกจากจะมีสรรพคุณทางยา ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ดี มี
ศักยภาพสูงทีจ่ ะน�ำมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดและดูแลสุขภาพผิว เช่น สบู่ เป็นต้น ซึง่ สบู่
สมุนไพรในท้องตลาดนั้นมีอยู่หลากหลายชนิด บางชนิดผสมสมุนไพรเพียงชนิดเดียว เช่น สบู่มะขาม สบู่เปลือก
มังคุด หรือมีสมุนไพรเป็นส่วนผสมตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มีทั้งสบู่ที่เตรียมจากน�ำ้ มันและด่าง และที่ใช้กลีเซอรีน
เป็นหลัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรอีกด้วย ในปัจจุบันสบู่กลีเซอรีนที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะม่วง
ยังไม่มีการผลิตมาก่อน การผลิตสบู่สมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะม่วง ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ที่มีสรรพคุณ
บ�ำรุงผิวพรรณ เช่น ขมิ้นชัน ไพล เป็นต้น จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยช�ำระล้างสิ่งสกปรกและมีสรรพคุณบ�ำรุงผิวพรรณ
สรรพคุณเฉพาะตัวของสมุนไพรไทยและส่วนประกอบธรรมชาติอื่นๆ ที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพงใน
ประเทศ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์สบูส่ มุนไพรของไทย ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรอืน่ ๆจึงยังเป็นโอกาสทีด่ ใี นการขยายตลาด
สู่ต่างประเทศที่มีต้นทุนทางวัตถุดิบสมุนไพรสูงกว่า
สรุปเทคโนโลยี
จากสรรพคุณในการต้านอนุมลู อิสระและต้านแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีของสารสกัดมะม่วงและสรรพคุณในการบ�ำรุง
ผิวพรรณของสมุนไพรอื่นๆ เช่น ขมิ้น ไพล น�ำ้ ผึ้ง เป็นต้น ท�ำให้ได้เป็นสบู่สมุนไพรที่สามารถช�ำระล้างสิ่งสกปรก
ป้องกันเชื้อโรคทางผิวหนังและช่วยฟื้นฟูบำ� รุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สมุนไพรไทย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ประกอบด้วยสารสกัดมะม่วงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรียก่อโรคได้ดี เป็นสารผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ
มีส่วนผสมของสมุนไพรที่ช่วยบ�ำรุงผิวพรรณและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อน�ำไปผลิตและจ�ำหน่าย

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณอทิตยา โพนทอง
โทรศัพท์ 0 4375 4192 / 0 9565 9064 2
โทรสาร 0 4375 4192
e-mail: msu_ipmo@hotmail.com
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ต�ำรับโรโดไมรโทนส�ำหรับรักษาสิว
นักวิจัย
ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย และคณะวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1201002043 ยื่นค�ำขอวันที่ 27 เมษายน 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กระทุ (หรือที่บางท้องถิ่นเรียกว่า “โทะ”) (Rhodomyrtus tomentosa) เป็นพืชป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ
สามารถน�ำมาเพาะปลูกได้งา่ ย ผลของกระทุสามารถใช้รบั ประทานได้ และยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย ซึง่ ปัจจุบนั
มีการประยุกต์ใช้กระทุในหลายรูปแบบ เช่น น�ำผลกระทุมาใช้รกั ษาโรคบิดและโรคท้องร่วง นอกจากนีย้ งั มีการใช้
กับสตรีหลังคลอดบุตรเพือ่ ช่วยบรรเทาอาการปวดเกร็งเนือ่ งจากการคลอดบุตรอีกด้วย โดยจากการศึกษาเพิม่ เติม
พบว่ามีรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากกระทุ เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Miyake and Nojima,
Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 2006) ฤทธิต์ า้ นแบคทีเรียก่อโรคกรัมบวก (Saising และคณะ, J Health science. 2008)
(Limsuwan และคณะ, J Phytomedicine. 2009) โดยสารโรโดไมรโทน (rhodomyrtone) เป็นสารบริสุทธิ์
ที่สกัดได้จากกระทุ ในการประดิษฐ์นี้จึงใช้ไลโปโซมเป็นต้นแบบในการน�ำสารโรโดไมรโทนเข้าสู่ชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้น
เนื่องจากไลโปโซมมีส่วนประกอบ และคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเซลล์เมนเบรนของสิ่งมีชีวิต
สรุปเทคโนโลยี
ต�ำรับโรโดไมรโทนส�ำหรับรักษาสิว เป็นเจลทีม่ อี งค์ประกอบของสารโรโดไมรโทน ซึง่ สกัดได้จากกระทุทมี่ ฤี ทธิท์ ดี่ ี
ในการต้านเชือ้ แบคทีเรีย และมีสารต้านอนุมลู อิสระ ซึง่ ช่วยต่อต้านการออกซิเดชันของเซลล์ผวิ หนัง จึงสามารถ
ช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัยโดยวิธีธรรมชาติ มีการประยุกต์น�ำนาโนเทคโนโลยีมาเตรียมอนุภาคขนาดเล็ก นั่นคือ
เทคโนโลยีไลโปโซมมาช่วยในการน�ำส่งสารส�ำคัญโรโดไมรโทน เนื่องจากไลโปโซมสามารถช่วยในการซึมผ่านของ
สารโรโดไมรโทนที่เก็บกักภายในเข้าสู่ชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ต�ำรับโรโดไมรโทนส�ำหรับรักษาสิว จากสารสกัดสมุนไพรกระทุ เป็นเจลแต้มสิวจากสารสกัดธรรมชาติ ลดการ
อักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ เนื้อเจลซึมซับเข้าสู่ผิวได้ดี ช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้น ที่ส�ำคัญไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 0 7428 9321, 0 9097 0709 9
โทรสาร 0 7428 9339
e-mail sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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น�้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด
นักวิจัย
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000640 ยื่นค�ำขอวันที่ 13 มิถุนายน 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัญหาสุขภาพช่องปากได้แก่ ฟันผุ โรคปริทนั ต์อกั เสบ นับเป็นปัญหาหลักทางทันตสาธารณสุขพบได้ในประเทศไทย
ในทุกเพศทุกวัย สาเหตุสำ� คัญเกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกัน หากแต่เชือ้ ส�ำคัญในคราบจุลนิ ทรียเ์ ป็นสาเหตุ
ส�ำคัญประการหนึ่ง การเพิ่มจ�ำนวนของจุลินทรีย์สาเหตุของโรคขึ้นจากสภาวะที่เอื้ออ�ำนวย ส่งผลให้เกิดปัญหา
สุขภาพช่องปากขึ้น ดังนั้นการควบคุมจ�ำนวนจุลินทรีย์สาเหตุของโรคโดยใช้สารเคมี สารต้านจุลชีพ สารสกัด
สมุนไพรต่างๆ จะท�ำให้สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดโรคได้
สรุปเทคโนโลยี
น�้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาดมีด้วยกัน 2 สูตร ได้แก่สูตรที่ผสมฟลูออไรด์ และสูตรที่ผสมคลอเฮกซิดีน
โดยได้น�ำประโยชน์ของมะหาดคือมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในช่องปากทั้งชนิดแกรมบวก
และแกรมลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งราแคนดิดาก่อโรคในช่องปากได้ จึงได้มีการศึกษาการน�ำมะหาด
มาผสมลงในฟลูออไรด์ และคลอเฮกซิดนี เพือ่ ช่วยเสริมฤทธิใ์ นการต้านเชือ้ ก่อโรคในช่องปาก และฟลูออไรด์ชว่ ย
เสริมความแข็งแรงของฟัน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
น�้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อก่อโรคในช่องปาก
และช่วยเสริมความแข็งแรงของฟัน
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 0 7428 9321, 0 9097 0709 9
โทรสาร 0 7428 9339
e-mail sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Technology Show ครั้งที่ 2/2558
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พัฒนาองค์ประกอบนาโนอิมัลชั่นแบบโปร่งใสด้วยเทคโนโลยี
การกักเก็บน�ำ้ มันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพการไล่ยุง
นักวิจัย
นางสาวสุวิมล สุรัสโม สังกัด
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1501000290 ยื่นค�ำขอวันที่ 22 มกราคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์สำ� หรับป้องกันยุง ซึง่ ส่วนมากจะเป็นในกลุม่ ของสารเคมีและสารสังเคราะห์ โดยสารเหล่านัน้
มีฤทธิ์ในการไล่ยุงที่ดี แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อด้อยในเรื่องของผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ดังนั้น
สารธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกที่เข้ามามีบทบาทกับผลิตภัณฑ์ และได้มีการพัฒนาการป้องกันการระเหยและ
คุณสมบัตขิ องน�ำ้ มันหอมระเหยหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีการกักเก็บ (Encapsulation technology)
ที่ผ่านมีการแก้ปัญหาเรื่องความใสของนาโนอิมัลชั่นโดยปรับที่กระบวนการและล�ำดับขั้นของการเตรียม อีกทั้ง
ในเรือ่ งขององค์ประกอบ เช่น การเตรียมอิมลั ชัน่ รูปแบบใสด้วยการควบคุมอุณหภูมเิ พือ่ ให้เกิดการกลับวัฏภาคของ
ระบบ (Phase inversion) ซึง่ ในระบบนีจ้ ะต้องมีการใช้อณ
ุ ภูมทิ คี่ อ่ นข้างสูง ถือเป็นข้อจ�ำกัดหนึง่ ส�ำหรับการเตรียม
อิมัลชั่นที่มีองค์ประกอบของสารที่ไวต่อความร้อนซึ่งอาจจะสูญเสียคุณสมบัติบางอย่างได้ ทั้งต้องใช้ระยะเวลา
ในการเตรียมนาน อิมัลชั่นที่ได้มีความคงตัวต�่ำ นอกจากนั้นกระบวนการเตรียมด้วยการกลับวัฏภาคนั้นจะท�ำให้
ได้อิมัลชั่นที่มีขนาดของอนุภาคที่ค่อนข้างใหญ่ในระดับไมโครเมตร ถ้าต้องการปรับลดขนาดอนุภาคให้เล็กลง
ในระดับนาโนเมตรก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องอาศัยเครือ่ งลดขนาดอนุภาคด้วยความเร็วสูง (High speed) หรือแรงดันสูง
(High pressure) ซึ่งเป็นการเพิ่มขั้นตอนและกระบวนการเตรียมอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนานาโนอิมัลชั่นที่มี
ฤทธิไ์ ล่ยุงที่มีความใส และไม่ใช้เครื่องอัดแรงดันสูง เพื่อให้ได้นาโนอิมัลชั่นที่มีฤทธิ์ไล่ยุง มีความคงตัวที่ดี จึงมี
ความส�ำคัญในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
สรุปเทคโนโลยี
สเปรย์นาโนอิมลั ชัน่ สมุนไพรไล่ยงุ เป็นผลงานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาสูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยงุ จากสารสกัดธรรมชาติภายใต้
การเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมัลชั่นด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีฤทธิ์ไล่ยุงที่อยู่ใน
รูปแบบนาโนอิมัลชั่นแบบใส มีอนุภาคอิมัลชั่นในระดับนาโนเมตรที่สามารถกักเก็บน�ำ้ มันสารออกฤทธิ์และกลิ่นได้
นานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยปกป้องคุณสมบัติของน�้ำมันหอมระเหยท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวที่
ดี มีประสิทธิภาพไล่ยุง อย่างน้อย 3.5-4.5 ชั่วโมง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
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ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่เป็นองค์ประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ (DEET Free)
มีฤทธิ์ไล่ยุงยาวนาน ผ่านตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีสารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหนัง ช่วยปกป้องและดูแลผิวหนังได้อย่างอ่อนโยน
ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบใส จึงสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดคราบขาว
สามารถขยายและเพิ่มขนาดการผลิตในระดับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
สโรชา เพ็งศรี
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1311
โทรสาร 0 2564 7003
e-mail: sarocha.phengsri@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานจัดการสิทธิ์เทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
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กลุ่มการแพทย์
(6 ผลงาน)

เลือดครบส่วนส�ำหรับใช้ควบคุมคุณภาพการตรวจน�ำ้ ตาลในเลือด
และค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

Whole blood samples for quality control of blood glucose and hematocrit tests
นักวิจัย
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1401002618 ยื่นค�ำขอวันที่ 30 เมษายน 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การตรวจน�้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน�ำ้ ตาลปลายนิ้วแบบพกพา (Glucose meter) และการตรวจค่าเม็ด
เลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit, Hct) ด้วยวิธีปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วสูงเป็นสองรายการตรวจ จากทั้งหมด
สี่รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานที่สามารถท�ำได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ซึ่ง
โรงพยาบาลและ รพ.สต. ในประเทศไทยกว่า 10,000 แห่ง มีการตรวจระดับน�ำ้ ตาลในเลือดและเม็ดเลือดแดง
อัดแน่น โดยพบว่ามีการตรวจมากเป็นอันดับ 1 และ 2 ตามล�ำดับ การตรวจน�ำ้ ตาลในเลือดด้วยเครือ่ งตรวจน�ำ้ ตาล
ปลายนิว้ แบบพกพาเป็นการตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวางแผน
การรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและการตรวจค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง
เบื้องต้นในผู้ป่วยที่มารับบริการ
ดังนั้นเพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นย�ำและน่าเชื่อถือ จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ซงึ่ การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์แบ่งออกเป็น การควบคุมคุณภาพประจ�ำวัน (Internal Quality
Control, IQC) และการควบคุมคุณภาพการตรวจกับองค์กรภายนอก (External Quality Assurance, EQA)
ซึ่งทั้ง 2 ประเภทมีความส�ำคัญ ผู้ตรวจวิเคราะห์ควรจักต้องท�ำทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไป
แต่ทั้งนี้ตัวอย่างเลือดที่น�ำมาควบคุมคุณภาพหรือประเมินคุณภาพการตรวจน�้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจ
น�้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพาและการตรวจค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศท�ำให้มีราคาแพง
และยังไม่สามารถเตรียมให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับตัวอย่างเลือดที่น�ำเข้าจากต่างประเทศได้ คณะผู้ประดิษฐ์จึงมี
แนวคิดในการพัฒนาวิธกี ารเตรียมเลือดครบส่วนด้วยวิธกี ารเตรียมทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ สามารถเตรียมจากเลือดหมดอายุ
จากธนาคารโลหิตได้ และมีคณ
ุ ภาพสูงเทียบเท่าตัวอย่างเลือดทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ เพือ่ น�ำไปใช้ในการควบคุม
คุณภาพประจ�ำวันก่อนตรวจเลือดจากผู้ป่วย และใช้ส�ำหรับประเมินคุณภาพกับองค์กรภายนอก
สรุปเทคโนโลยี
เลือดครบที่เตรียมขึ้นจากกรรมวิธีที่พัฒนาขึ้นใช้เทคนิคการตรึงเม็ดเลือดแดงด้วยสารเคมี และใช้สารเคมีรักษา
สภาพเม็ดเลือดแดงและฆ่าเชื้อจุลชีพ สามารถน�ำกรรมวิธีนี้มาใช้เตรียมตัวอย่างเลือดครบส่วนจากเลือดเหลือใช้
จากผู้บริจาคโลหิตจากธนาคารเลือดทดแทนการใช้เลือดเจาะเก็บใหม่ ท�ำให้สามารถผลิตเลือดครบส่วนได้ในเชิง
พาณิชย์ปริมาณมาก โดยใช้เลือดครบส่วนมีระดับน�ำ้ ตาลคงที่ และไม่พบการแตกของเม็ดเลือดแดง และสามารถ
ขนส่งทางไปรษณียโ์ ดยไม่ตอ้ งแช่เย็น จึงมีความสามารถในการแข่งขันกับวัสดุควบคุมคุณภาพทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ
กอปรกับมีต้นทุนการผลิตต�่ำ และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
ในการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์นำ�้ ตาลกลูโคสในเลือดด้วยเครือ่ งตรวจน�ำ้ ตาลแบบพกพา และการตรวจวัด
เม็ดเลือดแดงอัดแน่นตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ในระบบ สากล ณ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล
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จุดเด่นเทคโนโลยี
1. ต้นทุนการเตรียมต�่ำเพราะเตรียมจากเลือดหมดอายุจากธนาคารโลหิตได้ และสามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้
ทั้งในและต่างประเทศ
2. ค่าน�้ำตาลกลูโคสและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นมีความคงตัว ไม่พบการแตกของเม็ดเลือดแดงและมีอายุ
การใช้งานนาน
3. สามารถน�ำมาใช้เป็นตัวอย่างเลือดได้ทั้ง IQC (ใช้ทุกวันหรือใช้ก่อนการตรวจวิเคราะห์) และเป็น EQA
sample ได้
4. จ�ำนวนระดับของค่าน�ำ้ ตาลกลูโคสและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ครอบคลุมการน�ำไปใช้ทางคลินิก
5. มีลักษณะเป็นเลือดครบส่วนตามหลักมาตรฐานสากล
6. สามารถใช้งานได้ทันที (ready to use)
7. สามารถขนส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องส่งแบบแช่เย็น
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
โทรศัพท์
0 5596 6354
โทรสาร
0 5596 6234
โทรศัพท์มือถือ 0 8127 4557 1
e-mail:
wanvisaboon@yahoo.com
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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อุปกรณ์รองส้นเท้า
เพื่อลดอาการปวดส้นเท้าจากยางธรรมชาติ
นักวิจัย
รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง และคณะวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
1. ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 0901003604 ยื่นค�ำขอวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
2. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7527 ยื่นค�ำขอวันที่ 17 พฤษภาคม 2553
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เนือ่ งจากปัจจุบนั มีประชากรได้รบั ปัญหาเกีย่ วกับเท้าเป็นจ�ำนวนมาก ผลการวิจยั ทางการแพทย์พบว่าการเดิน วิง่
และกระโดด มีผลท�ำให้เท้าต้องรับน�้ำหนักจากแรงกระแทกมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณส้นเท้า ในขณะเดินที่เพิ่ม
มากขึ้นถึง 3 เท่าของน�ำ้ หนักตัว และเป็น 4 เท่าในขณะวิ่ง อันเป็นสาเหตุสำ� คัญที่ท�ำให้นักกีฬา ผู้ที่เดิน ยืน วิ่ง
หรือออกก�ำลังกายบ่อยๆ มักมีอาการปวดเท้าอันเนื่องมาจากเอ็นร้อยหวายและกระดูกส้นเท้าอักเสบอยู่เสมอ
เท้าเป็นอวัยวะส�ำคัญของร่างกายที่ใช้ในการยืน เดิน วิ่ง เป็นประจ�ำทุกวัน ท�ำให้มีโอกาสเกิดการอักเสบและเจ็บ
ส้นเท้าได้ จากรายงานทางการแพทย์พบว่าผูป้ ว่ ยเจ็บส้นเท้า (Plantar heel pain) ถึงร้อยละ 10 ของประชากร
และการใช้อุปกรณ์รองส้นเท้าสามารถช่วยลดอาการปวดในผู้ป่วยได้ถึงกว่าร้อยละ 90 เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนา
วัสดุจากยางธรรมชาติ และการออกแบบอุปกรณ์หนุนส้นเท้าเพื่อลดความดันที่ก่อตัวในส้นเท้าในขณะที่เกิด
การกระทบของส้นเท้ากับพื้น โดยอุปกรณ์หนุนชนิดใหม่นี้จะสามารถแทนอุปกรณ์เสริมส้นเท้าจากซิลิโคนที่มี
ราคาสูงถึงคู่ละ 600-1,200 บาท และต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศได้
สรุปเทคโนโลยี
ยางรองส้นเท้า ผลิตจากยางธรรมชาติ 100% มีคุณสมบัติในการช่วยกระจายแรงกด ลดแรงกระแทกและลด
ความดันในส้นเท้าได้มากกว่า 50% สามารถท�ำความสะอาดได้ง่าย มีหลายขนาดให้เลือก โดยเทียบขนาดจาก
รองเท้า สามารถสัมผัสกับผิวหนังได้โดยตรง ปราศจากการระคายเคือง จะมุ่งเน้นส�ำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ เพศหญิงหรือเพศชาย ก็อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการปวดส้นเท้าได้ โดยเฉพาะ
นักกีฬาหรือผู้ที่ออกก�ำลังกายบ่อยมักจะพบกับปัญหานี้ ซึ่งยางรองส้นเท้าที่ทางผู้วิจัยได้ประดิษฐ์ขึ้นนี้จะช่วย
บรรเทาและป้องกันอาการปวดเท้า ข้อเท้า หัวเข่า สะโพก และหลัง อันเนื่องมาจากการนั่ง การยืน การเดิน
การวิ่ง การเล่นกีฬา หรือออกก�ำลังกายที่ผิดสุขลักษณะ ช่วยป้องกันอาการเท้าพลิก เท้าแพลงขณะเดินหรือวิ่ง
และช่วยจัดวางต�ำแหน่งของเท้า ให้อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้องในขณะเคลื่อนไหว จึงช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
และความล้า ในขณะเดิน วิ่ง หรือเคลื่อนไหวอย่างได้ผล
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตจากยางธรรมชาติ 100% มีความใกล้เคียงกับเนื้อเยื้อส้นเท้าของมนุษย์ โดยเน้นออกแบบให้มีคุณสมบัติ
ในการช่วยกระจายแรงกด ลดแรงกระแทก และความดันในส้นเท้าได้สูง
มั่นใจ ปลอดภัย เพราะสามารถสัมผัสกับผิวหนังได้โดยตรง ไม่แพ้ ไม่ระคายเคือง กระชับ ไม่มีการเลื่อนหลุด
เพราะออกแบบมาได้เหมาะสมกับพื้นของรองเท้า
ถอดเปลี่ยนง่าย ย้ายสะดวก ประหยัดเวลาในการท�ำความสะอาด
มีสารก�ำจัดเชื้อราและแบคทีเรีย มั่นใจ ไร้กลิ่นอับ
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 0 7428 9321, 0 9097 0709 9
โทรสาร 0 7428 9339
e-mail: sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

52

Technology Show ครั้งที่ 2/2558
กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

แผ่นหนุนสะโพกจากน�ำ้ ยางธรรมชาติ
นักวิจัย
รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง และคณะวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
1. ค�ำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 1202002009 ยื่นค�ำขอวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
2. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7951 ยื่นค�ำขอวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อุปกรณ์หนุนสะโพก (Hip protector) คือแผ่นปกคลุมภายนอกบริเวณกระดูกสะโพก (greater trochanter)
เพื่อรองรับและกระจายแรงกระแทกออกจากกระดูกสะโพกในภาวะหกล้ม ท�ำให้ช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูก
สะโพกหักได้ ประกอบกับการศึกษาหลายการศึกษาทางกลศาสตร์ (mechanics) พบว่า hip protector ช่วยลด
อุบัติการณ์การเกิดกระดูกสะโพกหักได้จริง
จากข้อมูลผู้สูงอายุของไทย 8,300,000 คน มากกว่าร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุมีประวัติหกล้มซึ่งเป็นสาเหตุของ
กระดูกหักมากกว่า 1 ครั้งในรอบ 2 ปี สาเหตุนี้เองจึงมีความส�ำคัญในการหาวิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่จะส่งผล
ต่อกระดูกสะโพก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษากระดูกสะโพกหักด้วยวิธีการผ่าตัด มีค่าใช้จ่ายสูงถึงประมาณ
120,000 บาทต่อคนต่อปี อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดด้วย ซึ่งผลกระทบ
ดังกล่าวอาจร้ายแรงถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ โดยมีอตั ราการเสียชีวติ ภายใน 1 ปี ถึงร้อยละ 28 (Rojanasthien, 2005)
ปัจจุบันการป้องกันมี 2 วิธี วิธีแรก คือ การใช้ยาเพื่อเสริมกระดูกให้แข็งแรงขึ้น ซึ่งมักเกิดผลข้างเคียง คือ
การเบื่ออาหารหรือการแพ้ยา วิธีที่สอง คือ การใช้อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของสะโพก ได้แก่ การใช้พื้นยาง
และแผ่นหนุนสะโพก แต่ด้วยการใช้พื้นยางมีข้อจ�ำกัดคือ ไม่สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ และจะสามารถป้องกัน
ได้ในพื้นที่ที่ใช้เท่านั้น ท�ำให้การใช้แผ่นหนุนสะโพกในการป้องกันมีข้อดีกว่า คือ สามารถใช้งานได้สะดวก
ค่าใช้จ่ายน้อย และผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสามารถจัดหาไว้ใช้เองได้
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สรุปเทคโนโลยี
แผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ ประกอบด้วยยางธรรมชาติ สารกระตุ้น สารฟู สารต้านการถูกออกซิไดซ์
สารตัวเร่งปฏิกริ ยิ า สารวัลคาไนซ์ และน�ำ้ มันอโรมาติก โดยกรรมวิธกี ารผลิตแผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ
มีวิธีการโดยการน�ำยางธรรมชาติมาบดผสมกับสารต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จากนั้นน�ำยางคอมปาวด์ที่ได้ไปอัดร้อน
ขึ้นรูปในแม่พิมพ์
การใช้แผ่นหนุนสะโพกเป็นการป้องกันแบบภายนอกที่สามารถท�ำได้ด้วยตัวเองเป็นการป้องกันที่สามารถป้องกัน
ได้ในทุกที่เมื่อสวมใส่และไม่มีผลข้างเคียงกับร่างกาย ด้วยข้อดีดังกล่าวการใช้แผ่นหนุนสะโพกจึงเป็นวิธีป้องกัน
ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน สามารถที่จะลดความเสี่ยงของสะโพกหักได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
แผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ มีองค์ประกอบของสูตรยางที่เหมาะสม ลดแรงกระแทกได้ดี น�้ำหนักเบา
สามารถทดแทนอุปกรณ์เสริมสะโพกที่น�ำเข้าจากต่างประเทศได้
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 0 7428 9321, 0 9097 0709 9
โทรสาร 0 7428 9339
e-mail: sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
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อุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนส�ำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า
(Standing frame)
นักวิจัย
ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ และคณะวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7107 ยื่นค�ำขอวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อุปกรณ์ฝึกการยืนส�ำหรับเด็กเล็กที่มีพัฒนาการช้า ปัจจุบันยังไม่มีจำ� หน่ายในประเทศไทย มีการใช้ Tilt table
เป็นอุปกรณ์ทดแทน แต่เนือ่ งจากอุปกรณ์มขี นาดใหญ่ ไม่เหมาะสมกับสรีระของเด็กไทย และไม่สามารถน�ำกลับมา
ฝึกพัฒนาการทีบ่ า้ นได้ จึงท�ำให้อปุ กรณ์ของเรามีโอกาสในการเข้าสูต้ ลาดทัง้ โรงพยาบาล และผูป้ กครอง เพือ่ ช่วย
เสริมสร้างพัฒนาการ และมีความโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในต่างประเทศ คือ สามารถพับเก็บได้
เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะกับการด�ำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีการเดินทางด้วยรถยนต์ไปยังสถานที่ต่างๆ
และยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้อีกด้วย
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์ฝึกการยืนส�ำหรับเด็กเล็กที่มีพัฒนาการช้า ประกอบด้วยตัวโครงที่เป็นส่วนฐานส�ำหรับการวางเท้ามี
ความกว้าง 60 เซนติเมตร และยาว 80 เซนติเมตร ส่วนโต๊ะใช้ส�ำหรับวางมือและท่อนแขนซึ่งสามารถพับและ
ปรับระดับความสูงต�ำ่ ได้ ส่วนพยุงล�ำตัวในการยืนมีลักษณะตั้งฉากกับฐานซึ่งสามารถพับให้อยู่ในระนาบเดียวกับ
ฐานได้ และมีดา้ มจับเพือ่ ใช้ในการเข็นเคลือ่ นทีข่ องอุปกรณ์ โดยส่วนต่างๆ ของตัวโครงของอุปกรณ์จะถูกประกอบ
จับยึดด้วยสกรูและน็อต ที่โครงส่วนฐานส�ำหรับการวางเท้าจะมีลูกล้อที่สามารถล็อคได้จ�ำนวนสี่ล้อ และมีแถบรัด
ช่วงสะโพก หน้าอก และเข่าอยู่บริเวณส่วนพยุงล�ำตัวเพื่อพยุงให้ผู้ใช้อุปกรณ์สามารถยืนได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
อุปกรณ์ฝึกการยืนส�ำหรับเด็กเล็กที่มีพัฒนาการช้า เหมาะสมกับสรีระของเด็กไทย เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ
และมีความโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในต่างประเทศ สามารถพับเก็บได้ เคลือ่ นย้ายสะดวก ราคาถูก
เนื่องจากใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ลดการน�ำเข้า
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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เตียงคลอด PSU
นักวิจัย
รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง และคณะวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7751 ยื่นค�ำขอวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในระยะที่ 2 ของการคลอด (ระยะเบ่งคลอด) มารดามีความปวดมาก บางรายปวดเหมือนร่างกายแยกเป็นส่วนๆ
และระยะเวลาในการคลอดใช้เวลานาน ดังนั้นการช่วยให้มารดาคลอดได้เร็วขึ้นจึงมีความส�ำคัญมาก ซึ่งการผลิต
เตียงคลอด PSU (เตียงคลอด Prince of Songkla University)จึงมีความส�ำคัญเนือ่ งจากเป็นเตียงนวัตกรรมใหม่
ทีท่ ำ� ให้มารดาสามารถเสมือนอยูใ่ นท่านัง่ ยองแต่มารดานอน ซึง่ เป็นท่าทีย่ กศีรษะสูง 45-60 องศา ยกบริเวณเอว
สูง 30-40 องศา ตามที่มารดารู้สึกสุขสบาย
สรุปเทคโนโลยี
เตียงคลอด PSU เป็นเตียงคลอดนวัตกรรมใหม่ที่ท�ำให้มารดาสามารถเสมือนอยู่ในท่านั่งยองแต่มารดานอน
ซึ่งเป็นท่าที่ยกศีรษะสูง 45-60 องศา ยกบริเวณเอวสูง 30-40 องศา ตามที่มารดารู้สึกสุขสบายและมารดา
สามารถวางเท้าที่ยันฝ่าเท้าได้ จึงท�ำให้ขาอยู่ในลักษณะเข่าชิดอก จากการที่อยู่ในท่าดังกล่าวศีรษะสูงท�ำให้เกิด
การเคลื่อนต�่ำของส่วนน�ำของทารกตามแรงโน้มถ่วงของโลก ส่วนการยกเอวและการนอนขาแยกเข่าชิดอกจาก
การยันของเท้าท�ำให้ช่องออกของเชิงกรานเปิดกว้างจึงท�ำให้มารดาคลอดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีบาร์โหนท�ำให้มี
แรงในการเบ่งมากขึ้นด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เตียงคลอด PSU เป็นเตียงคลอดนวัตกรรมใหม่ ซึ่งช่วยให้มารดาอยู่ในท่าที่สบาย และด้วยอุปกรณ์เสริมจะท�ำให้
มารดาอยู่ในท่าที่คลอดได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังมีบาร์โหนท�ำให้มีแรงในการเบ่งมากขึ้นด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 0 7428 9321, 0 9097 0709 9
โทรสาร 0 7428 9339
e-mail: sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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อุปกรณ์ทำ� หัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง
จากยางธรรมชาติ
นักวิจัย
ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง และคณะวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการยื่นค�ำขออนุสิทธิบัตร
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผู้ป่วยวิกฤตจะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าความดันโลหิตที่ผิดปกติได้ตลอดเวลา การเฝ้าติดตามความดันโลหิต
อย่างต่อเนื่อง แพทย์ต้องท�ำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง (arterial line) ส่วนใหญ่จะเลือกใช้หลอด
เลือดแดงเรเดียล (radial artery) ที่บริเวณข้อมือ วิธีการท�ำหัตถการนี้จะเริ่มด้วย ให้ผู้ป่วยวางแขนราบบนเตียง
ในลักษณะหงายฝ่ามือ แพทย์จะหาต�ำแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลจากการคล�ำชีพจรบริเวณข้อมือของผู้ป่วย
แล้วจึงแทงเข็มเมื่อปลายเข็มเข้าในหลอดเลือดแดงจะมีเลือดแดงไหลออกมา จึงท�ำการสอดเข็มเข้าไปจนสุดเพื่อ
ให้เข็มคาไว้ในหลอดเลือดแดงแล้งจึงต่ออุปกรณ์เพื่อวัดความดันโลหิตได้ แต่การท�ำหัตถการนี้ในผู้ป่วยวิกฤตจะ
ค่อนข้างยากเนื่องจากชีพจรเบามาก คล�ำหาต�ำแหน่งได้ยาก มีโอกาสแทงพลาดได้สูง
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์ทำ� หัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ ออกแบบเพือ่ ให้สะดวกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ทันท่วงทีในสถานการณ์วกิ ฤต (ในห้องผูป้ ว่ ยวิกฤต) โดยอุปกรณ์จะเตรียมให้อยูใ่ นรูปของฟองน�ำ้ ยางธรรมชาติทมี่ ี
การเคลือบผิวด้วยยางธรรมชาติอีกหนึ่งชั้นเพื่อให้มีผิวเรียบ ง่ายต่อการท�ำความสะอาด และยังมีจุดเด่นหลาย
ประการ เช่น (1) ใช้กับข้อมือของผู้ป่วยได้ทุกขนาด เนื่องจากความยืดหยุ่นสูง สามารถขยายออกตามขนาด
ของข้อมือได้ และมีความอ่อนนุ่มเมื่อกดข้อมือลงให้หงายขึ้นและผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บ (2) ลักษณะเฉพาะของยาง
ธรรมชาติที่มีความเสียดทานสูง จึงท�ำให้อุปกรณ์ไม่ลื่นไถลในระหว่างการปฏิบัติหัตถการ (3) สามารถล้างน�ำ้ และ
ทนทานต่อการซักล้างท�ำความสะอาดด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เข้มข้น 70% และโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium
Hypochlorite ; NaOCl) อีกทั้งสามารถล้างคราบเลือดออกได้ง่าย ไม่เกิดการซึมผ่านลงในเนื้อยางธรรมชาติ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
อุปกรณ์ทำ� หัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง จากยางธรรมชาติเพือ่ ให้สะดวกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที
ในสถานการณ์วกิ ฤต ใช้กบั ข้อมือของผูป้ ว่ ยได้ทกุ ขนาด เนือ่ งจากยางมีความยืดหยุน่ สูง ง่ายต่อการท�ำความสะอาด
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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Technology Show ครั้งที่ 2/2558
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5

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
(35 ผลงาน)

ชาสมุนไพรจากผลหม่อน มะเม่าและตะขบป่า
นักวิจัย		
ดร.รัชนี นามมาตย์ และคณะ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม					
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000764 ยื่นค�ำขอวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
		
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
นักวิจยั ได้ศกึ ษาวิจยั สรรพคุณของพืชสมุนไพรไทยหลายร้อยชนิด พร้อมทัง้ คัดเลือกสมุนไพรชนิดทีม่ คี วามเหมาะสม
และประสิทธิภาพสูง แต่ไม่มกี ารน�ำมาใช้ประโยชน์เท่าทีค่ วร น�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ “ชาสมุนไพร” ออกสูต่ ลาด
โดยได้พัฒนาคิดค้นสูตรต�ำรับชาสมุนไพรและปรับปรุงกระบวนการผลิตจนได้ชาเบลนด์รูปแบบใหม่ที่มีกลิ่นและ
รสชาติดีเป็นเอกลักษณ์ สวยทั้งใบแห้งและน�้ำชา มีการทดสอบตลาดจนได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ
ทีส่ ำ� คัญชาจากสมุนไพรไทยนีม้ คี ณ
ุ ประโยชน์จากสารออกฤทธิส์ ำ� คัญในสมุนไพรทีน่ ำ� มาใช้เป็นวัตถุดบิ โดยมีผลทดสอบ
ยืนยันจากงานวิจยั ถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดทีน่ ำ� มาใช้อย่างชัดเจน ช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ และความแตกต่าง
ให้กับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรทีม่ ผี ลหม่อน ผลมะเม่าและตะขบป่า เป็นส่วนประกอบ โดยน�ำมาผ่านกรรมวิธกี ารอบแห้ง
ผสมกันในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม ท�ำให้ได้เป็นชาทีเ่ ป็นการรวมสรรพคุณของสมุนไพรไทยเข้าด้วยกัน เป็นชาผลไม้
สีม่วงแดง ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี ช่วยบ�ำรุง
สายตาและอุดมไปด้วยวิตามิน เอ บี ซีและดี อีกด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นต�ำรับชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพสูตรใหม่ที่มีความหลากหลายและแตกต่างจากที่ขายกันอยู่ในปัจจุบัน
ต�ำรับชาสมุนไพรเพือ่ สุขภาพแต่ละสูตร ผ่านการทดสอบเพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ สรรพคุณ รสชาติ
สีและกลิ่นที่ดี
ท�ำการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธี High-performance liquid chromatography (HPLC)
เพื่อตรวจหาสารส�ำคัญ หรือสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
มีการตรวจส อบความชื้นและจุลินทรีย์ทั้งหมดในชาแต่ละสูตร เพื่อให้ถูกสุขอนามัยและไม่เป็นพิษต่อร่างกาย
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อน�ำไปผลิตและจ�ำหน่าย
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณอทิตยา โพนทอง
โทรศัพท์ 0 4375 4192 / 0 9565 9064 2
โทรสาร 0 4375 4192
e-mail: msu_ipmo@hotmail.com
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Technology Show ครั้งที่ 2/2558
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ชาสมุนไพรจากขลู่ เตยหอมและดอกงิ้ว
นักวิจัย
ดร.รัชนี นามมาตย์ และคณะ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000880 ยื่นค�ำขอวันที่ 1 สิงหาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
นักวิจยั ได้ศกึ ษาวิจยั สรรพคุณของพืชสมุนไพรไทยหลายร้อยชนิด พร้อมทัง้ คัดเลือกสมุนไพรชนิดทีม่ คี วามเหมาะสม
และประสิทธิภาพสูง แต่ไม่มกี ารน�ำมาใช้ประโยชน์เท่าทีค่ วร น�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ “ชาสมุนไพร” ออกสูต่ ลาด
โดยได้พัฒนาคิดค้นสูตรต�ำรับชาสมุนไพรและปรับปรุงกระบวนการผลิตจนได้ชาเบลนด์รูปแบบใหม่ที่มีกลิ่นและ
รสชาติดีเป็นเอกลักษณ์ สวยทั้งใบแห้งและน�้ำชา มีการทดสอบตลาดจนได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ
ที่ส�ำคัญชาจากสมุนไพรไทยนี้มีคุณประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ส�ำคัญในสมุนไพรที่น�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบ โดยมีผล
ทดสอบยืนยันจากงานวิจัยถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดที่น�ำมาใช้อย่างชัดเจน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ชาที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทย ได้แก่ ขลู่ ใบเตยและดอกงิ้ว ซึ่งผ่านกรรมวิธีการคั่วและอบแห้ง
จนได้สว่ นผสมทีเ่ หมาะสม เป็นการรวมสรรพคุณของสมุนไพรเข้าด้วยกันจนได้เป็นชาทีม่ กี ลิน่ หอมสดชืน่ พร้อมกับ
คุณประโยชน์ของสมุนไพร 3 ชนิด โดยขลู่ จะช่วยเป็นยาขับปัสสาวะ แก้เบาหวาน ขับนิว่ ใบเตย ช่วยในการบ�ำรุง
หัวใจ แก้รอ้ นใน กระหายน�ำ้ ช่วยให้ชมุ่ คอ มีเกลือแร่ แคลเซียมและฟอสฟอรัส ดับพิษได้ แก้ออ่ นเพลีย ช่วยลด
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด และดอกงิว้ ดอกแห้งใช้ทำ� เป็นยาแก้พษิ ไข้ได้ดมี าก ช่วยแก้กระหายน�ำ้ แก้อาการท้องเสีย
บรรเทาอาการท้องเดิน แก้บิด และช่วยขับปัสสาวะได้ดี
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นต�ำรับชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพสูตรใหม่ที่มีความหลากหลายและแตกต่างจากที่ขายกันอยู่ในปัจจุบัน
ต�ำรับชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพแต่ละสูตร ผ่านการทดสอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งสรรพคุณ รสชาติ
สีและกลิ่นที่ดี
ท�ำการวิเคราะห์คุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี High-performance liquid chromatography (HPLC)
เพื่อตรวจหาสารส�ำคัญ หรือสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
มีการตรวจสอบความชื้นและจุลินทรีย์ทั้งหมดในชาแต่ละสูตร เพื่อให้ถูกสุขอนามัยและไม่เป็นพิษต่อร่างกาย
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อน�ำไปผลิตและจ�ำหน่าย

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณอทิตยา โพนทอง
โทรศัพท์ 0 4375 4192 / 0 9565 9064 2
โทรสาร 0 4375 4192
e-mail: msu_ipmo@hotmail.com
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ชาสมุนไพรจากตะไคร้ ใบเตย ทองกวาว ใบไผ่และเก็กฮวย
นักวิจัย		
ดร.รัชนี นามมาตย์ และคณะ
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม					
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000765 ยื่นค�ำขอวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
นักวิจยั ได้ศกึ ษาวิจยั สรรพคุณของพืชสมุนไพรไทยหลายร้อยชนิด พร้อมทัง้ คัดเลือกสมุนไพรชนิดทีม่ คี วามเหมาะสม
และประสิทธิภาพสูง แต่ไม่มกี ารน�ำมาใช้ประโยชน์เท่าทีค่ วร น�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ “ชาสมุนไพร” ออกสูต่ ลาด
โดยได้พัฒนาคิดค้นสูตรต�ำรับชาสมุนไพรและปรับปรุงกระบวนการผลิตจนได้ชาเบลนด์รูปแบบใหม่ที่มีกลิ่นและ
รสชาติดีเป็นเอกลักษณ์ สวยทั้งใบแห้งและน�้ำชา มีการทดสอบตลาดจนได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ
ที่ส�ำคัญชาจากสมุนไพรไทยนี้มีคุณประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ส�ำคัญในสมุนไพรที่น�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบ โดยมี
ผลทดสอบยืนยันจากงานวิจัยถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดที่นำ� มาใช้อย่างชัดเจน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยน�ำเอาประโยชน์ของต้นตะไคร้ ใบเตย ใบข้าว ดอกเก็กฮวย
ดอกทองกวาวและดอกอัญชันมารวมกัน โดยผ่านกรรมวิธีจนได้เป็นเครื่องดื่มชาสมุนไพรที่ช่วยขับลม แก้ผม
แตกปลาย ใช้ดับกลิ่นคาว แก้เบื่ออาหาร แก้โรคทางเดินปัสสาวะ จากต้นตะไคร้ ช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์
ฟื้นฟูร่างกาย รักษาภูมิแพ้ อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนท์ (Antioxidant) ที่ช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิด
มะเร็งสูง และยังเต็มไปด้วยวิตามินเอ บี ซี อี และเค ทีม่ ปี ระโยชน์กบั ร่างกาย จากใบเตย และรวมถึงสรรพคุณ
จากสมุนไพรชนิดอื่นๆอีกมากมาย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นต�ำรับชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพสูตรใหม่ที่มีความหลากหลายและแตกต่างจากที่ขายกันอยู่ในปัจจุบัน
ต�ำรับชาสมุนไพรเพือ่ สุขภาพแต่ละสูตร ผ่านการทดสอบเพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ สรรพคุณ รสชาติ
สีและกลิ่นที่ดี
ท�ำการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธี High-performance liquid chromatography (HPLC)
เพื่อตรวจหาสารส�ำคัญ หรือสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
มีการตรวจสอบความชื้นและจุลินทรีย์ทั้งหมดในชาแต่ละสูตร เพื่อให้ถูกสุขอนามัยและไม่เป็นพิษต่อร่างกาย
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อน�ำไปผลิตและจ�ำหน่าย

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณอทิตยา โพนทอง
โทรศัพท์ 0 4375 4192 / 0 95659 0642
โทรสาร 0 4375 4192
e-mail: msu_ipmo@hotmail.com
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Technology Show ครั้งที่ 2/2558
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เจลเม็ดน�้ำปลาหวานในน�ำ้ ปลาหวาน
นักวิจัย
ดร.กฤษณา ศิริผล
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธบัตร เลขที่ 1503000992 ยืน่ ค�ำขอวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ความมุง่ หมายของการประดิษฐ์นี้ เพือ่ เพิม่ ความแปลกใหม่ให้กบั ผลิตภัณฑ์นำ�้ ปลาหวานให้แตกต่างจากน�ำ้ ปลาหวาน
ที่มีทั่วไปในท้องตลาด คือลักษณะเป็นเมล็ดเจลอุม้ น�้ำปลาหวานไว้ภายในเพิ่มรสและเนื้อสัมผัสให้กับผู้รับประทาน
สรุปเทคโนโลยี
สามารถเก็บรักษาได้นานและสามารถเป็นจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์น�้ำปลาหวาน เป็นการเพิ่มรสและเนื้อสัมผัสให้กับผู้รับประทาน ผลิตภัณฑ์มี
ความคงตัวและสามารถเก็บรักษาได้นานและสามารถเป็นจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณณัฐนันท์ นันทะแสน / คุณจักรพงษ์ ค�ำสีเขียว
โทรศัพท์ 0 8443 14473, 0 8723 7679 6
โทรสาร 0 4543 3456
e-mail: art_615@hotmail.com, ubu_tlo@gmail.com
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับ
เรื่องการบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้
วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ
5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ
นางเรวดี มีสตั ย์ นักวิจยั ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. การวิจยั และพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผูส้ งู อายุทมี่ ี
ภาวะโรคกระดูกพรุน ที่ต้องการแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัสสูง ดังนี้
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ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวผัดผงกะหรี่หน้าปลานึ่ง (Steamed fish on Fried rice with curry)
คุณสมบัตพิ เิ ศษคือ มีปริมาณแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัสสูง มีสว่ นผสมของผงกะหรี่ เนือ่ งจากในผงกะหรีม่ ี
ปริมาณแคลเซียมสูง ช่วยในเรือ่ งบ�ำรุงกระดูก เหมาะกับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะโรคกระดูกพรุน หรือผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
โรคเกีย่ วกับกระดูก ส�ำหรับหนึง่ หน่วยบริโภค 160 กรัม ให้พลังงานทัง้ สิน้ 210 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพือ่
สุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บะหมีง่ าด�ำซอสแกงเขียวหวาน แกงเลียงปลาย่าง เต้าเจีย้ วหลน และผงโรยข้าว
กุง้ กรอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ข้าวเกรียบงาด�ำ (Black sesame chips) ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาด�ำ มีส่วนผสมของ
งาด�ำ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งมีปริมาณแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส ช่วยในเรื่องบ�ำรุงกระดูก
เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเกี่ยวกับกระดูก ส�ำหรับหนึ่งหน่วยบริโภค
15 กรัม ให้พลังงานทัง้ สิน้ 90 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพือ่ สุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซาลาเปา
ไส้ถั่วเขียว ถั่วด�ำ ถั่วแดง บัวลอยน�ำ้ ขิง
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : เครื่องดื่มธัญพืชผสมงาด�ำ (Cereal beverage with Black sesame) คุณสมบัติพิเศษ
คือ มีสารอาหารโปรตีน เลซิทิน กรดอะมิโน รวมทั้งมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ไนอะซีน วิตามินบี 1
และ บี 2 วิตามินเอ และ อี ซึ่งสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก ป้องกันการขาดแคลเซียมในกระดูก
ส�ำหรับหนึ่งหน่วยบริโภค 180 มิลลิลิตร ให้พลังงานทั้งสิ้น 80 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพ
ให้เลือกอีก ได้แก่ เครื่องดื่มน�ำ้ เห็ดลมผสมหญ้านางผงชงดื่ม และน�ำ้ ผลไม้พร้อมดื่ม
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

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

64

Technology Show ครั้งที่ 2/2558
กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดัง
กล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกี่ยวกับ
เรื่องการบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้
วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5
โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท” เป็นผลงานวิจัยและ
พัฒนาของ นางพรภัทรา ปฏิทัศน์ นักวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความ
ต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท ที่ต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวกล้องปลานึ่งสมุนไพร (Frozen) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยข้าวและธัญพืช
ทีไ่ ม่ขดั สี มีใยอาหาร แคลเซียม ฟอสฟอรัส และสารต้านอนุมลู อิสระ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน วิตามินเอ วิตามินซี
สังกะสี เซลีเนียม ไบโอฟลาโวนอยด์ และโพลีฟนี อล ให้พลังงานทัง้ สิน้ 300 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนู
เพือ่ สุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดเต้าหู้ปลาทูทรงเครื่อง
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ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : บัวลอยธัญพืชนมสด (Frozen) คุณสมบัติพิเศษ คือ มีโปรตีน แคลเซียมสูงและไขมันต�่ำ
ประกอบด้วย นมพร่องไขมัน ใช้ทดแทนกะทิ มีโปรตีนและแคลเซียมทีส่ งู แต่มปี ริมาณไขมันต�ำ่ ท�ำให้กระดูกแข็งแรง
ชะลอความเสือ่ มของกระดูก และใช้ธญ
ั พืชจ�ำพวกถัว่ ทดแทนแป้งข้าวเหนียวในสูตรปกติ เป็นการเพิม่ ปริมาณสาร
ต้านอนุมูลอิสระให้กับผลิตภัณฑ์ ให้พลังงาน 91 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบไส้ทูน่า
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : เครื่องดื่มชาบัวบกพร้อมดื่ม คุณสมบัติพิเศษ คือ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ส่งผลให้ลด
ความเสือ่ มของเซลล์ในร่างกาย และช่วยลดความเครียด นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพือ่ สุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ เครือ่ งดืม่
ถัว่ เหลืองผงชงดื่ม
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

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

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดัง
กล่าวจะชะลอหรือป้องกันได้นั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกี่ยวกับ
เรื่องการบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้
วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ
5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
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สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ
คุณกฤตลักษณ์ ปะสะกวี นักวิจัย และ ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว.
ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน โดยการผลิตอาหาร
พร้อมบริโภคที่มีการควบคุมปริมาณพลังงานทั้งหมด ให้ได้ไม่เกิน 1,500 กิโลแคลอรีต่อวัน ลดปริมาณน�้ำตาล
และปริมาณโซเดียม
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวอบปลาแซลมอน (Salmon baked rice) โปรตีนสูง พลังงานและโซเดียมต�่ำ
จากส่วนประกอบหลักที่ให้โปรตีนสูง ไขมันต�่ำ เครื่องปรุงรสเน้นให้พลังงาน และมีปริมาณโซเดียมต�ำ่ พร้อมกับ
มีส่วนผสมอบเชย จากงานวิจัยพบว่า การบริโภคอบเชย 1-3 กรัมต่อวัน สามารถช่วยควบคุมระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือดของผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานให้อยู่ในระดับปกติได้ ส�ำหรับหนึ่งหน่วยบริโภค 200 กรัม ให้พลังงานทั้งสิ้น
310 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพือ่ สุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แกงส้มปลากะพงผักรวม ก๋วยเตีย๊ ว
ผัดซีอิ๊ว น�้ำพริกปลาทูอบแห้ง และมะระขี้นกดอง
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ปอเปี๊ยะลุยสวน (Thai herbs spring roll: por pier lui suan) คุณสมบัติพิเศษ
ไขมันและโซเดียมต�่ำ จากส่วนประกอบหลักที่ให้ปริมาณไขมันต�่ำ และเครื่องปรุงรสที่เน้นปริมาณโซเดียมต�่ำ
เหมาะส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน การบริโภคผลิตภัณฑ์สามารถน�ำไปนึ่งหรือเข้า
ไมโครเวฟได้ ส�ำหรับหนึ่งหน่วยบริโภค 42 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพ
ให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง รสกระเทียม และทับทิมกรอบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มน�้ำลูกส�ำรองผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม (Malva nuts herbal drink) คุณสมบัติ
พิเศษ คือ ควบคุมน�้ำหนัก มีส่วนผสมของลูกส�ำรอง ซึ่งช่วยในการควบคุมน�้ำหนัก เนื่องจากสามารถพองตัว
ได้ดี ช่วยก�ำจัดไขมันออกจากร่างกาย และแก่นตะวัน มีอินนูลิน ซึ่งเป็นน�ำ้ ตาลเชิงซ้อน ไม่ให้แคลอรี เติมผงสกัด
ชาเขียว และผงสกัดน�ำ้ ผึ้ง ช่วยในเรื่องของกลิ่น รส และการควบคุมน�้ำหนัก หนึ่งหน่วยบริโภค 180 มิลลิลิตร
ให้พลังงานทั้งสิ้น 50 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ เครื่องดื่มน�ำ้ ข้าวโพดผสม
ธัญญาหารส�ำเร็จรูป และน�้ำผักผลไม้ผสมเม็ดบีทสมุนไพร
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์)

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ จะน�ำมาซึง่ ความเสีย่ งของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรือ้ รัง ซึง่ ปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกี่ยวกับเรื่อง
การบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว.
โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
บริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่สะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิต
ที่พบในผู้สูงอายุ
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สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์)” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ
นางสาวจันสุดา เรืองเต็ม คณะท�ำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจยั และพัฒนาภายใต้หลักความต้องการ
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์) ที่ต้องการปริมาณพิวรีน ต�่ำ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมือ้ หลัก : ข้าวผัดสับปะรดผงกะหรี่ (Pineapple Fried Rice in Yellow Curry) คุณสมบัตพิ เิ ศษ
คือ ใช้วตั ถุดบิ ทีช่ ว่ ยลดการอักเสบของข้อและมีปริมาณพิวรีนต�ำ่ ให้พลังงานและโซเดียมลดลงจากสูตรปกติ ร้อยละ 48
และ 66 ตามล�ำดับ ให้พลังงานทัง้ สิน้ 340 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพือ่ สุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ผัดหมีข่ า้ วกล้อง
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ขนมฟักทองผสมธัญพืช (Frozen) คุณสมบัติพิเศษ คือ ให้พลังงานและไขมันต�่ำ
ใช้วัตถุดิบที่มีเบต้าแคโรทีน ฟอสฟอรัสและวิตามิน ให้พลังงานและปริมาณไขมันอิ่มตัวลดลงจากสูตรปกติ
ร้อยละ 12 และ 66 ตามล�ำดับ ให้พลังงานทั้งสิ้น 80 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ขนมลูกเดือยเพื่อสุขภาพ ไอศกรีมสับปะรดโยเกิร์ต สูตรผสมดอกค�ำฝอย และสูตรผสมอัญชัน
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : ชาขิงสมุนไพร สูตรขิงผสมดอกอัญชันและสูตรขิงผสมดอกค�ำฝอย คุณสมบัติพิเศษ
คือ ไม่มีน�้ำตาล (no sugar) และไม่ให้พลังงาน (no calorie) โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มี Antioxidant:
Anthocyanin, Beta-carotene นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ เครื่องดื่มสับปะรดไซเดอร์
พร้อมดื่ม
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ จะน�ำมาซึง่ ความเสีย่ งของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรือ้ รัง ซึง่ ปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกี่ยวกับเรื่อง
การบริโภคอาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว.
โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
บริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่สะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิต
ที่พบในผู้สูงอายุ
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สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด” เป็นผลงานวิจัยและ
พัฒนาของ นางวิมลศรี พรรธนประเทศ นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลัก
ความต้องการของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องได้รบั โซเดียมต�ำ่ จากค่า RDI :Thai Recommended
Daily Intakes (ปริมาณสารอาหารที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวัน ส�ำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจาก
ความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี) ปกติ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวปลากะพงเปรี้ยวหวานซอสกระเจี๊ยบ (Sweet and Sour Snapper with
Rosella Sauce) คุณสมบัตพิ เิ ศษคือ มีปริมาณโซเดียม 73 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (ร้อยละ 10 ของ RDI) มีปริมาณ
โซเดียมต�ำ่ กว่าสูตรปกติทมี่ จี ำ� หน่ายในท้องตลาด มากกว่าร้อยละ 32 ให้พลังงานทัง้ สิน้ 300 กิโลแคลอรี นอกจากนี้
ยังมีเมนูเพือ่ สุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขา้ วผัดต้มย�ำปลาทูนา่ บะหมีร่ าดหนาหมูสบั
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง : ขนมกุยช่ายไส้ขิงเห็ดหอม (Steamed Garlic Chives cakes with Ginger and
Mushroom) คุณสมบัตพิ เิ ศษ คือ มีปริมาณโซเดียม 160 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (ร้อยละ 7 ของ RDI) มีปริมาณ
โซเดียมต�ำ่ กว่าสูตรปกติทมี่ จี ำ� หน่ายในท้องตลาดมากกว่าร้อยละ 43 ให้พลังงานทัง้ สิน้ 91 กิโลแคลอรี นอกจากนี้
ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไก่จ๊อ และน�้ำจิ้มดอกค�ำฝอย ไอศกรีมธัญพืช
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง เสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก) คุณสมบัตพิ เิ ศษ คือ
เป็นฟังก์ชนั นัลฟูด๊ เป็นเส้นใยอาหารทีเ่ ป็นพรีไบโอติก (สารเบต้า-กลูแคน) ช่วยเพิม่ คุณค่าทางโภชนาการ นอกจาก
นี้ ยังมีเมนูเพือ่ สุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ เครือ่ งดืม่ น�ำ้ กระเจีย๊ บพุทราจีน น�ำ้ ฟักข้าวเข้มข้นโอเมก้าพลัส
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง

ทีม่ า ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ลองกองเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของไทย โดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส�ำคัญ ลองกองส่วนใหญ่
ใช้บริโภคภายในประเทศ มีการส่งออกต่างประเทศบ้างเล็กน้อย เนือ่ งจากปัญหาผลผลิตคุณภาพต�ำ่ และการหลุดร่วง
ของผลจากช่อ รวมทั้งการเสื่อมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเร็ว ลองกอง เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินบี และ
ฟอสฟอรัส มีสรรพคุณในการลดความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ภายในร่างกาย ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นไข้ ตัวร้อน และป้องกัน
ไม่ให้เกิดอาการร้อนในขึ้นภายในปากอีกด้วย
วว. จึงมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาราคาลองกองตกต�่ำ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ขยายผลิตภัณฑ์เป็นผลไม้
นอกฤดูกาล เพื่อยกระดับคุณภาพให้สามารถสนองตอบความต้องของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการ
พัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตรวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็นบันไดขั้นแรกของอุตสาหกรรมแปรรูปลองกองต่อไปในอนาคต
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สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกองให้สามารถบริโภค
นอกฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมด้วยวิตามินบี ซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม และสารแทนนิน
1. ผลิตภัณฑ์นำ�้ ลองกองพร้อมดื่ม พัฒนาจากน�ำ้ ลองกองที่ผ่านการสกัดจากเครื่องคั้นน�ำ้ ลองกอง ปรับรสชาติ
เล็กน้อยด้วยน�ำ้ ตาลฟรุกโตส ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติกลมกล่อม โดยท�ำการฆ่าเชื้อ 2 แบบคือ พาสเจอร์
ไรซ์บรรจุขวด มีอายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 1 เดือนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ พาสเจอร์ไรซ์บรรจุ
กล่อง มีอายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
2. ผลิตภัณฑ์แยมและเยลลี่ ในส่วนของเนื้อลองกอง น�ำมาแปรรูปด้วยการกวนจนได้เนื้อสัมผัสที่เหมาะสม
โดยมีการปรุงรสชาติดว้ ยน�ำ้ ตาล เพือ่ ความกลมกล่อม สามารถเก็บรักษาได้ประมาณ 3 เดือนในตูเ้ ย็น ส�ำหรับ
เยลลี่ลองกอง ท�ำการแปรรูปโดยการน�ำน�ำ้ ลองกองมาใส่สารให้ความคงตัว และขึ้นรูปเป็นเยลลี่ บรรจุถ้วย
พร้อมรับประทาน เยลลี่ลองกองมีรสชาติกลมกล่อม ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
3. ผลิตภัณฑ์ลองกองลอยแก้ว มีอายุเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง 1-2 เดือน รสชาติกลมกล่อม
4. ผลิตภัณฑ์ลองกองแช่อิ่มอบแห้ง พัฒนาขึ้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกองให้สามารถบริโภคนอกฤดูกาล
โดยใช้กรรมวิธีการzแปรรูปจากผลลองกองสดหรืออาจจะผ่านการแช่สารละลายไว้ ประมาณ 3 เดือน น�ำไป
แช่ในน�้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้นต่างๆ แล้วอบด้วยตู้อบลมร้อน จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม ไม่แข็งหรือ
เหนียวจนเกินไป รสชาติหวานน้อยและสะดวกต่อการบริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์
0 2577 9436-38
หรือ Call Center 0 2577 9300
e-mail:
marketing_tistr@tistr.or.th
กองการตลาด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ผลิตภัณฑ์ แปรรูปเงาะครบวงจร
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปเงาะครบวงจร” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อช่วย
แก้ปัญหาราคาตกต�่ำของเงาะ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเงาะเพื่อสุขภาพที่
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการทางการตลาดของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์น�้ำเงาะเข้มข้น” สามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 1 ปี เพราะผ่าน
กระบวนการผลิตสะอาดถูกสุขอนามัย มีความหวาน 60 บริกซ์ จากการบริโภค
เครื่องดื่มน�้ำเงาะนี้จะท�ำให้รู้สึกถึงความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีสรรพคุณ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันโรคลักปิดลักเปิด ลดการอักเสบและลดอาการ
ท้องร่วง สามารถบริโภคโดยเจือจางกับน�้ำเป็นน�ำ้ เงาะพร้อมดื่ม หรือผสมโซดา
หรือใช้เป็นสารให้ความหวานเพื่อการปรุงแต่งรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม
“ผลิตภัณฑ์เนือ้ เงาะแผ่นกรอบ” มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ดังนี้ โปรตีน 36.15%
ไขมัน 29.85% ใยอาหารชนิดละลายน�ำ้ 0.91% ใยอาหารชนิดไม่ละลายในน�ำ้
2.81% นอกจากนี้ ใน 100 กรัม เงาะแผ่นกรอบจะให้พลังงาน 537.65 กิโลแคลอรี
จึงเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่เหมาะส�ำหรับผู้บริโภคทุกวัย อีกทั้งยังเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรสชาติเทียบเคียงกับมันฝรั่งทอดกรอบ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการน�ำผลไม้ที่มีในประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ
“ผลิตภัณฑ์เงาะแช่อมิ่ อบแห้งในน�ำ้ เสาวรส” เนือ้ สัมผัสผิวนอกแห้ง เนือ้ ในนุม่
ชุม่ ด้วยน�ำ้ หวาน สามารถเก็บรักษาไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งได้นานโดยไม่เกิดการเน่าเสีย
ด้วยเทคนิควิธกี ารแพร่กระจายภายใต้ระบบสุญญากาศ (Vacuum impregnation)
เป็นวิธีที่สามารถช่วยเร่งให้สารละลาย เช่น น�ำ้ ตาลซึมผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อของ
ผลไม้เร็วขึ้น
“ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส” เมล็ดเงาะสดปริมาณ 100 กรัม
มีทริฟโทแฟน (Tryptophan) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยให้นอนหลับ มีโปรตีน
1.0 ไขมัน 0.4 ไฟเบอร์ 2.8 และส่วนประกอบวิตามินและเกลือแร่ (มิลลิกรัม)
คือ แคลเซียม 8 ธาตุเหล็ก 0.1 แมกเนเซียม 10 โพแทสเซียม 138 โซเดียม
2 สังกะสี 0.6 และวิตามินซี 70 เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรสผ่านกระบวนการผลิต
ที่เหมาะสม ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปราศจากสารพิษ
มีความปลอดภัยในการบริโภค มีเนือ้ สัมผัสและรสชาติแปลกใหม่ เป็นทีย่ อมรับ
ของผู้บริโภค
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“ผลิตภัณฑ์น�้ำส้มสายชูหมักและน�้ำส้มสายชูพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากน�้ำเงาะ”
ผลิตจากเนื้อเงาะที่ให้ผลผลิตไม่ได้ขนาดหรือผลผลิตเงาะที่ราคาตกต�่ำ น�ำมาผ่าน
กระบวนการหมักตามธรรมชาติโดยใช้จุลินทรีย์จากคลังจุลินทรีย์ของ วว. สู่การแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ค่าต่อการบริโภค น�ำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหาร เช่น
ปรุงรส น�ำ้ สลัด หรือน�ำมาผสมกับน�ำ้ ผึง้ เจือด้วยน�ำ้ สะอาด หรือผสมกับน�ำ้ ผลไม้ชนิดต่างๆ
ทีค่ นั้ แยกกากออก เมือ่ ดืม่ จะท�ำให้รา่ งกายรูส้ กึ สดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่า มีผลดีตอ่ สุขภาพ
โดยตรงคือช่วยระบบการย่อยอาหารให้ดีขึ้น มีผลดีต่อระบบขับถ่ายและยังช่วยก�ำจัด
เชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารเนื่องจากฤทธิ์ของความเป็นกรดจากน�ำ้ ส้มสายชูหมัก
“ผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากเปลือกเงาะ” มีปริมาณใยอาหารสูง (81%) ให้พลังงานน้อย
ไขมันต�่ำ (0.47%) มีความสามารถในการอุ้มน�้ำได้ดี จึงช่วยเพิ่มปริมาณกากอาหาร
และช่วยก�ำจัดไขมันออกจากร่างกาย ผ่านการทดสอบความเป็นพิษเรียบร้อยแล้ว
มีความปลอดภัยในการบริโภค วว. ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากเปลือกเงาะใน
ผลิตภัณฑ์หลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี (ทดแทนแป้ง
สาลีได้สงู สุดถึง 30% ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์ (ไส้กรอกและลูกชิน้ สามารถใช้ได้ในปริมาณ
3-7%) ทัง้ นีจ้ ากการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกเงาะ พบว่า เปลือกเงาะ
เป็นแหล่งของใยอาหารทีด่ ี โดยมีปริมาณใยอาหารทัง้ หมดร้อยละ 61.81 (น�ำ้ หนักแห้ง)
แบ่งเป็นใยอาหารทีไ่ ม่ละลายน�ำ้ ร้อยละ 48.53 (น�ำ้ หนักแห้ง) และละลายน�ำ้ ได้รอ้ ยละ
13.28 (น�ำ้ หนักแห้ง) นอกจากนีย้ งั มีพฤกษเคมี (phytochemicals) ในกลุม่ พอลิฟนี อล
(polyphenols) ซึง่ มีฤทธิใ์ นการต้านอนุมลู อิสระ (free radical) และมีบทบาทในการ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ที่เกิดจากการท�ำลายด้วยอนุมูลอิสระ
การน�ำเปลือกเงาะมาผลิตเป็นใยอาหาร นอกจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ของเหลือทิง้
และลดปัญหามลภาวะแล้ว ยังท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร
เพื่อสุขภาพ (food ingredients) ชนิดใหม่ ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีในประเทศ
“ผลิตภัณฑ์แป้งจากเมล็ดเงาะ” มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ พิเศษ คือ มีความชื้น
3-5% ปริมาณน�้ำอิสระ 0.3-0.5 โปรตีน 10-12% เม็ดแป้งมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย
9-12 ไมโครเมตร ร้อยละการละลาย 30-35% ค่าก�ำลังการพองตัว 10-15 ผ่าน
การทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันทางปากพบว่า ผลิตภัณฑ์แป้งจากเนือ้ ในเมล็ดเงาะ
ทีผ่ า่ นขัน้ ตอนกระบวนการผลิตมีความปลอดภัยในการบริโภค สามารถประยุกต์ใช้แป้ง
จากเมล็ดเงาะส�ำหรับเป็นสารเพิ่มความข้นหนืดในผลิตภัณฑ์น�้ำสลัดแป้งเงาะไขมันต�่ำ
ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มคี ณ
ุ ลักษณะค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 3.65, TSS ปริมาณ 270 บริกซ์
และค่าพลังงานของอาหารเท่ากับ 1.25 กิโลแคลอรีต่อกรัม ซึ่งน้อยกว่าน�้ำสลัดสูตร
ไขมันปกติถึง 4 เท่า
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์
0 2577 9436-38
หรือ Call Center 0 2577 9300
e-mail:
marketing_tistr@tistr.or.th
กองการตลาด
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เครื่องดื่มชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
วว. โดยสถานีวิจัยล�ำตะคองได้ท�ำการวิจัยการปลูกผักหวานป่าเป็นการค้า และได้วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผักหวานป่านอกเหนือจากการรับประทานสด โดยน�ำใบกลางแก่กลางอ่อนมาแปรรูปเป็นชาผักหวานป่าชนิดชง
และชนิดaผงพร้อมชงแล้วนัน้ ขณะนี้ วว. ประสบผลส�ำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปชาผักหวานป่าให้เป็น
“ผลิตภัณฑ์ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม” ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตที่รีบเร่งในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายและ
บริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สรุปเทคโนโลยี
“ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม” เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะกลิ่นหอมเฉพาะตัวและมีสีสันที่แตกต่างจากชาโดยทั่วไป
คือมีสที องใส มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพไม่แพ้ชาใบหม่อนหรือชาจากพืชชนิดอืน่ ๆ เนือ่ งจาก
ชาผักหวานป่ามีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าชาใบหม่อนและชาดอกค�ำฝอย นอกจากนี้ชาผัก
หวานป่า 100 กรัม (ต่อน�ำ้ หนักแห้ง) ประกอบด้วยวิตามินชนิดต่างๆ ได้แก่ วิตามินเอ 9,616.99 ไมโครกรัม
ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเสื่อม วิตามินบี 1 0.18 มิลลิกรัม ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้า
ท�ำให้รู้สึกสดชื่น วิตามินบี 2 0.26 มิลลิกรัม มีความส�ำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง ช่วยในการป้องกันเชื้อโรค
และลดรอยเหี่ยวย่น วิตามินบี 3 10.64 มิลลิกรัม ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด วิตามินซี 37.49 มิลลิกรัม
เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างคอลลาเจน ช่วยรักษาผิวพรรณให้สดใส และวิตามิน อี 71.92 มิลลิกรัม ช่วยก�ำจัด
อนุมูลอิสระในไขมัน ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ โคเอนไซม์คิวเทน 1.49 มิลลิกรัม เพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์
เพื่อใช้เป็นพลังงานในร่างกาย และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค เนื่องจากการเสื่อมสภาพของเซลล์ร่างกาย
เช่น โรคหัวใจ โรคข้อเสื่อมและยังมีสารคอลลาเจน 4.94 กรัม เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติทำ� ให้ผิวหนังมี
ความยืดหยุ่น จึงช่วยยับยั้งการหย่อนยานของผิวหนังและลดริ้วรอยแห่งวัยได้
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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เครื่องดื่มน�ำ้ มังคุดพร้อมดื่ม

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ประสบความส�ำเร็จใน
การวิจัยและพัฒนา “เครืองดื่มเสริมสุขภาพมังคุด” โดยใช้มังคุดตกเกรด ที่ไม่สามารถส่งเป็นสินค้าออกยังต่าง
ประเทศได้เป็นวัตถุดิบในการน�ำมาแปรรูป นับเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตรของเกษตรกรไทยได้อย่างเป็นรูป
ธรรม และสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เปลือกมังคุดมีสารแซนโทน มีคุณสมบัติในการเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ฆ่าเชื้อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ เครื่องดื่มเสริมสุขภาพน�ำ้ มังคุดที่พัฒนาโดย วว.
มีรสชาติกลมกล่อม ลักษณะน�้ำของผลิตภัณฑ์เป็นสีม่วงใส ชวนรับประทาน วว. ได้พัฒนารูปแบบเครื่องดื่มน�้ำ
มังคุดออกเป็นสามรูปแบบด้วยกัน
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องดื่มเสริมสุขภาพมังคุดพร้อมดื่ม ในปริมาณ 100 กรัม จะให้พลังงานทั้งหมด 52.44 กิโลแคลอรี โปรตีน
0.31 กรัม คาร์โบไฮเดรต 12.80 กรัม โซเดียม 3.42 กรัม และแคลเซียม 1.43 กรัม
เครื่องดื่มเสริมสุขภาพมังคุดเข้มข้นชนิดหวานเพื่อน�ำไปผสมน�้ำชงดื่ม ในปริมาณ 100 กรัม จะให้พลังงาน
ทั้งหมด 281.48 กิโลแคลอรี โปรตีน 0.25 กรัม คาร์โบไฮเดรต 70.12 กรัม โซเดียม 3.26 กรัม และแคลเซียม
6.10 กรัม
เครื่องดื่มเสริมสุขภาพมังคุดเข้มข้นชนิดเปรี้ยวเพื่อน�ำไปผสมน�้ำชงดื่ม ในปริมาณ 100 กรัม จะให้พลังงาน
ทั้งหมด 64.72 กิโลแคลอรี โปรตีน 0.31 กรัม คาร์โบไฮเดรต 15.87 กรัม โซเดียม 2.19 กรัม และแคลเซียม
10.12 กรัม
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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เครื่องดื่มน�ำ้ กล้วยหอมพร้อมดื่ม

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กล้วยหอมเป็นพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของประเทศไทย ปลูกมากในแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร เพชรบุรี นครปฐม
ราชบุรี จังหวัดปทุมธานี ฯลฯ กล้วยหอมสามารถเป็นสินค้าส่งออกระดับประเทศ เพราะกล้วยหอมเป็นผลไม้ที่
อุดมไปด้วยสารอาหารชนิดต่างๆ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี นอกจากนี้
ยังมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก เป็นต้น สรรพคุณของกล้วยหอม แก้โรคท้องผูก โรคล�ำไส้ โรคซึมเศร้า
โรคโลหิตจาง เป็นต้น
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องดื่มน�้ำกล้วยหอมพร้อมดื่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
การเกษตร โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถน�ำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยได้คัดเลือกกล้วยหอม
เป็นวัตถุดิบในการน�ำมาแปรรูป เนื่องจากมีปริมาณเนื้อสูงและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ และประกอบด้วย
สารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุ เช่น โปตัสเซียม แคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 และช่วยป้องกัน
โรคต่างๆ เช่น โรคโลหิตจาง โรคท้องผูก อาการเสียดท้อง โรคล�ำไส้เป็นแผล โรคหูด แก้เม็ดผดผืน่ รักษาระดับ
น�้ำตาลในเลือดให้คงที่ฝ่ายเทคโนโลยีอาหารจึงได้ท�ำการวิจัยและพัฒนา เครื่องดื่มเสริมสุขภาพกล้วยหอมที่คง
คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยอย่างครบถ้วน ผลิตภัณฑ์มสี ตี ามธรรมชาติ ความเข้มข้นพอเหมาะ น่ารับประทาน
มีกลิน่ หอมธรรมชาติของกล้วยหอม รสชาติกลมกล่อม ไม่มกี ารเติมสีสงั เคราะห์และวัตถุกนั เสีย จึงเหมาะส�ำหรับ
เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
วว. ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าของปลายข้าว ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว โดยจะได้ส่วน
ของปลายข้าวประมาณ 15% และจัดเป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงานสูง มีโปรตีนประมาณ 8% มีไขมันและเยื่อใยต�่ำ
เก็บไว้ใช้ได้นานโดยไม่หืน แต่มีมูลค่าต�ำ่ ส่วนใหญ่จะน�ำไปท�ำอาหารเลี้ยงสัตว์ วว. จึงด�ำเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตแป้งข้าวบริสุทธิ์จากปลายข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยประสบความส�ำเร็จในการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ แคปซูลยา น�ำ้ มันสลัดไร้ไขมัน และเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ
สรุปเทคโนโลยี
“เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบคือปลายข้าวกล้องหอมมะลิ น�ำมาผ่านกระบวนการ
โม่เปียกและท�ำให้แห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน เพื่อท�ำให้เป็นแป้งข้าวเพื่อน�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้
เทคโนโลยีการผลิตจากเอมไซม์อะไมเลส (Termamyl SE) ทีย่ อ่ ยแป้งข้าวได้เป็นน�ำ้ ตาลมอลโตส มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็น
น�ำ้ ตาลทีม่ โี มเลกุลขนาดเล็ก สามารถดูดซึมได้งา่ ย เหมาะส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการควบคุมปริมาณน�ำ้ ตาล นอกจากนัน้
ผูบ้ ริโภคยังได้รบั คุณค่าทางโภชนาการจากน�ำ้ ผลไม้ทอี่ ดุ มไปด้วยวิตามินซี ซึง่ เป็นสารต้านอนุมลู อิสระและยังได้รบั
พลังงานจากข้าวท�ำให้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ สกัดจากปลายข้าวมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทจี่ ำ� หน่ายในท้องตลาด
ทั่วไป จึงเหมาะส�ำหรับผู้บริโภคที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพอย่างยิ่ง ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น 2 สูตร ได้แก่
สูตรใบเตยและสูตรผลไม้รวม
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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ข้าวผงผสมเกลือแร่

สรุปเทคโนโลยี
“ข้าวผงผสมเกลือแร่” เป็นผลิตภัณฑ์ทนี่ ำ� ข้าวเหนียวมาผ่านการแปรรูปและท�ำให้แห้ง ผสมกับผงละลายเกลือแร่
ที่มี Glucose polymers และ amino acid มาละลายน�ำ้ ร้อนตามปริมาณทีก่ �ำหนดเพื่อเป็นอาหารส�ำหรับ
ผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียจากการขาดน�้ำและเกลือแร่ที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย สามารถเพิ่มการดูดซึมน�้ำ โปตัสเซียม
ของร่างกายได้มากขึ้น สามารถลดความรุนแรงของอาการท้องร่วงและผู้ป่วยฟื้นฟูจากอาการอ่อนเพลียได้ดีกว่า
บริโภคเกลือแร่ทั่วไป
ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการข้าวผงผสมเกลือแร่
ข้าวผง :

ความชื้น
โปรตีน

3.48%
8.63%

ไขมันทั้งหมด

เกลือแร่ :

โซเดียม
คลอไรด์

13.09%
35.34%

0.50%

โพแทสเซียม

14.36%

ใยอาหาร

0.34%

ซิเตรต

23.77%

คาร์โอไฮเดรต

86.72%

ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์
0 2577 9436-38
หรือ Call Center 0 2577 9300
e-mail:
marketing_tistr@tistr.or.th
กองการตลาด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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6

กลุ่มอื่นๆ
(8 ผลงาน)

เครื่องกรองน�้ำดื่ม โดยใช้เซรามิกเมมเบรน
นักวิจัย
ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ และคณะวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
1. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 6029 ยื่นค�ำขอวันที่ 17 สิงหาคม 2553
2. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 6642 ยืน่ ค�ำขอวันที่ 17 สิงหาคม 2553
3. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7339 ยืน่ ค�ำขอวันที่ 20 ตุลาคม 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในชีวติ ประจ�ำวัน คนเรามีความเสีย่ งต่อการน�ำสิง่ เจือปนในน�ำ้ เข้าสูร่ า่ งกายผ่านทางการบริโภคอาหาร หรือดืม่ น�ำ้
ทีม่ สี งิ่ ปนเปือ้ นอยู่ แม้แต่นำ�้ ประปาทัว่ ๆ ไปทีผ่ า่ นกรรมวิธกี ารบ�ำบัดขัน้ ต้นจนได้นำ�้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถใช้เป็นน�ำ้
อุปโภคและบริโภคได้ ส่งจ่ายโดยระบบท่อไปยังผู้ใช้นำ�้ ซึ่งคุณภาพน�้ำประปาอาจแตกต่างกันตามสภาพของน�ำ้ ดิบ
ที่ใช้ท�ำน�้ำประปาและกรรมวิธีการผลิต เชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายและมักพบในแหล่งน�้ำทั่วไป คือ
แบคทีเรีย (ที่ท่อน�้ำประปา) โลหะหนักต่างๆ (ที่มาจากอุตสาหกรรมและระบบท่อน�ำ้ เก่า เช่น ตะกั่ว กับทองแดง
เป็นต้น) คลอรีน (ที่ใส่ในน�ำ้ เพื่อฆ่าเชื้อโรค ในน�ำ้ ประปา) และ สารอินทรีย์ ที่เกิดมาจากการเจือจางของคลอรีน
และสารปนเปื้อนอื่นในน�้ำ หรือ ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน และสารตกค้างจากการใช้ยา การเลือกระบบกรองน�้ำที่
เหมาะกับการใช้งานจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
เครือ่ งกรองทัว่ ไปจะมีการใช้ทอ่ ปริมาณมาก ท�ำให้ตน้ ทุนในการผลิตสูง หรือเป็นระบบทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูง เนือ่ งจาก
วัสดุที่ใช้ประกอบท่อกรอง และท่อกรองหลังจากการใช้งานแล้วเกิดการอุดตันการท�ำความสะอาดยุ่งยากซึ่ง
โดยทั่วไปมักท�ำให้อุปกรณ์กรองน�้ำขาดการดูแลรักษาอีกทั้งยังไม่สามารถบอกได้ว่าไส้กรองและสารกรองใน
อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นใช้มานานเท่าใด
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สรุปเทคโนโลยี
เครือ่ งกรองน�ำ้ ดืม่ นี้ มีลกั ษณะพิเศษตรงที่ “ไส้กรองเซรามิก” ซึง่ มีสว่ นผสมตามสูตรทีไ่ ด้พฒ
ั นามาจากองค์ความ
รูจ้ ากการวิจยั ของนักวิจยั ท�ำให้มคี วามทนทาน มีอายุการใช้งานนาน 1 ปี - 1 ปีครึง่ มีความละเอียดในการกรอง
0.3 ไมครอน สามารถกรองเชื้อโรคในน�ำ้ เช่น เชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียบางชนิด และ “รูปแบบของไส้กรอง”
ที่ถูกน�ำไปประกอบกับท่อ พีวีซี ท�ำให้ง่ายต่อการประกอบและท�ำความสะอาด โดยทั้ง “รูปแบบ” และ “สูตร
ส่วนผสมของเซรามิค” ที่นำ� มาท�ำไส้กรอง เครื่องกรองน�ำ้ ดื่มนี้ มีอยู่ 3 ชนิด คือ ชนิดท่อเดี่ยว ชนิด 2 ท่อ
และ ชนิด 3 ท่อ โดยชนิดท่อเดี่ยว จะมีเฉพาะไส้กรองเซรามิกเป็นส่วนประกอบ ส่วนชนิด 2 ท่อ และ 3 ท่อนั้น
จะเพิ่มสารกรองคาร์บอน เพื่อใช้กรองตะกอน กลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์ และ สารกรองเรซิน เพื่อกรอง
หินปูน ลดความกระด้างในน�้ำ และดูดซับสี สามารถกรองน�้ำได้ประมาณ 30 ลิตร ต่อชั่วโมง สามารถใช้
กรองคลอรีนและเชื้อโรคที่ติดมากับน�้ำประปาเพื่อบริโภค ซึ่งทุกวันนี้ได้มีการน�ำไปใช้กรองน�้ำดื่มประจ�ำวันใน
ภาวะปกติ แต่ไม่แนะน�ำให้ใช้กับน�้ำเน่าเสีย ส่วนการใช้กับน�ำ้ ในแหล่งน�้ำธรรมชาติ ต้องขึ้นอยู่กับว่าน�ำ้ นั้นมีสาร
ที่เป็นโลหะหนักเจือปนมากน้อยเพียงใด
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เครื่ องกรองน�้ำ ดื่ม โดยใช้เซรามิก เมมเบรน ซึ่งมีส ่ว นผสมตามสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น ท�ำให้มีค วามทนทาน
มีความละเอียดในการกรอง 0.3 ไมครอน มีสามารถในการกรองเชื้อโรคในน�ำ้ ในประเภท 3 ท่อ จะเพิ่มสาร
กรองคาร์บอน เพื่อใช้กรองตะกอน กลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์ และ สารกรองเรซิน เพื่อกรองหินปูน
ลดความกระด้างในน�ำ้ และดูดซับสี สามารถกรองน�ำ้ ได้ประมาณ 30 ลิตร ต่อชั่วโมง สามารถใช้กรองคลอรีน
และเชื้อโรคที่ติดมากับน�ำ้ ประปาเพื่อบริโภคได้
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 0 7428 9321, 0 9097 0709 9
โทรสาร 0 7428 9339
e-mail sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Sensor วัดระดับของเหลวด้วยแผ่นวงจรพิมพ์
นักวิจัย
รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ และคณะวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1101000005 ยื่นค�ำขอวันที่ 30 ธันวาคม 2553
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เซนเซอร์วัดระดับของเหลวที่มีจ�ำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดโดยส่วนใหญ่ จะเป็นเซนเซอร์ส�ำหรับใช้งานในภาค
อุตสาหกรรม ซึ่งมีประสิทธิภาพการท�ำงานและความแม่นย�ำในการวัดสูง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ
เพื่อรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น สามารถวัดของเหลวได้หลายชนิด ทนต่อการกัดกร่อน
ของสารเคมี มีความปลอดภัยต่ออาหาร หรือสามารถแยกแยะระหว่างระดับของเหลวกับฟองบนผิวได้ ด้วย
คุณสมบัติที่มีมาก ท�ำให้เซนเซอร์วัดระดับของเหลวในอุตสาหกรรมมีราคาสูง ไม่เหมาะส�ำหรับการน�ำมาใช้วัด
ระดับน�้ำทั่วๆ ไป เช่น การวัดระดับน�ำ้ ในแปลงเกษตร การวัดระดับน�ำ้ ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้ หรือการวัดระดับ
น�้ำในคลองชลประทาน ซึ่งเรายังขาดเซนเซอร์วัดระดับน�้ำที่มีความเหมาะสมกับงานลักษณะดังกล่าว ทางคณะ
วิจัยจึงคิดค้นเซนเซอร์วัดระดับของเหลวด้วยการวัดระดับด้วยหลักการวัดค่าความจุไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตาม
ระดับของเหลว มีหลักการท�ำงานที่ไม่ซับซ้อน สามารถผลิตได้โดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์ที่มีอยู่ทั่วไป ง่ายและผลิตได้
อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เหมาะส�ำหรับการผลิตใช้งานเองภายในประเทศ
สรุปเทคโนโลยี
sensor วัดระดับของเหลว โดยเปลี่ยนระดับของเหลวเป็นสัญญาณไฟฟ้า อาศัยหลักการวัดค่าความจุไฟฟ้าของ
แผ่นอิเล็กโตรตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งให้ค่าความจุไฟฟ้าแปรผันตามระดับของเหลวที่สัมผัส ค่าความจุไฟฟ้า
จะถูกประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่มาตรฐานส�ำหรับส่งต่อให้คอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันเพื่อเก็บข้อมูลระดับของเหลว โดยการวัดระดับของเหลวสามารถน�ำ
ไปใช้ได้ ทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรม เช่น การวัดระดับของเหลวในถังเก็บต่างๆ การวัดระดับน�ำ้
ในแม่น�้ำ การวัดระดับน�ำ้ ในพื้นผิวถนน การวัดปริมาณของนม เบียร์ อุตสาหกรรมประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
การวัดปริมาณน�้ำมัน เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
sensor วัดระดับของเหลว สามารถวัดระดับของเหลวได้อย่างแม่นย�ำ ใช้หลักการไม่ซับซ้อน ราคาถูก สามารถ
ประยุกต์ได้หลากหลายอุตสาหกรรม
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 0 7428 9321, 0 9097 0709 9
โทรสาร 0 7428 9339
e-mail: sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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บอร์ดควบคุมส�ำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล
นักวิจัย
ดร.เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System) ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายในการควบคุมการท�ำงานภายใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า บอร์ดพัฒนาระบบสมองกลฝัวตัวส�ำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า CEDK-8 ออกแบบมา
ส�ำหรับช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันทางด้านสมองกลฝังตัวท�ำได้รวดเร็วขึ้น บอร์ด CEDK-8
เหมาะส�ำหรับนักพัฒนาทั้งในระดับเริ่มต้นเพื่อการเรียนรู้และส�ำหรับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์เพื่อให้สามารถ
น�ำไปพัฒนาแอปพลิเคชันได้ในทันที
บอร์ด CEDK-8 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล PIC18 เป็นตัวประมวลผล แสดงผลข้อมูลผ่านจอ LCD มีวงจร
ส�ำหรับต่อควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟ 220 โวลต์ วงจรการสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบต่างๆ สามารถพิ่มขยาย
วงจรได้ทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล รองรับการใช้งาน uC/OS-II รวมถีงสามารถเชื่อมต่อ RF Module เพื่อ
รองรับการสื่อสารแบบไร้สายทั้งโพรโทคอล ZigBee และ MiWi

ตัวอย่างการใช้งานบอร์ด CEDK-8 : บอร์ดควบคุมส�ำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล
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สรุปเทคโนโลยี
สามารถควบคุมอุณหภูมขิ องการหุง/ปรุงอาหารให้เป็นไปตามรูปแบบการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control
Profile) ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้สำ� หรับข้าวหรืออาหารแต่ละชนิด เช่น การหุงข้าวสวย ข้าวกล้อง ข้าวผสม การท�ำขนมเค้ก
และการปรุงอาหารชนิดต่างๆตามที่ได้ป้อนโปรแกรมไว้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับก�ำลังไฟให้เหมาะสมตาม
ปริมาณอาหารที่มีอยู่จริง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวประมวลผล

ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1324
โทรสาร 0 2564 7003
e-mail: sasin.chaowanakul@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
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ชุดอุปรณ์ปลูกต้นไม้สำ� หรับเด็ก Let’s plant
นักวิจัย
ดร.ตับปิโอ เลหโตเน็น, ดร.ดารณี เลหโตเน็น, ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร,
นางสาวเพลินพิศ นิตรมรภาควิชา, นายอภิทาน ลี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 28961, 30323, 32614, 35764, 36817, 37451, 37803
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กระดับโลก ซึ่งได้ออกแบบเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยอาศัยวิธีการปลูกต้นไม้ควบคู่กับ
การเล่นที่สนุกสนานโดยการจินตนาการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้การปลูกต้นไม้
ของเด็กโดยหลักการ ergonomics ในการออกแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุดังกล่าว
ให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับมาตรฐานของเล่นเด็กนานาชาติ
สรุปเทคโนโลยีและจุดเด่นของเทคโนโลยี
ชุดอุปรณ์ปลูกต้นไม้ส�ำหรับเด็ก Let’s plant ประกอบด้วย ถาดปลูกปลูกต้นไม้, อุปกรณ์ส�ำหรับส่องขยาย,
อุปกรณ์ส�ำหรับรด, กล่องใส่อุปกรณ์, ภาชนะส�ำหรับแช่เมล็ดพันธุ์, อุปกรณ์ส�ำหรับวัดความสูง สามารถใช้เป็น
อุปกรณ์สอนเด็กในช่วงอายุ 3-6 ขวบ

ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.กัลยาณี มีทรัพย์, คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
โทรศัพท์ 0 2470 9663, 0 2470 9626
โทรสาร 0 2872 9083
e-mail: kanlayanee.mee@gmail.com, pichet.tha@kmutt.ac.th
ส�ำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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กรรมวิธีการผลิตสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
จากใบบัวบกเพื่อใช้ในเครื่องส�ำอาง
นักวิจัย
ผศ.ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9577 ยื่นค�ำขอวันที่ 17 ธันวาคม 2553
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนและแสงแดดจัด ความรุนแรงของแสงแดดและความร้อนเป็นสาเหตุหลัก
ที่ท�ำให้เกิดปัญหาความบกพร่องของผิวพรรณคนไทยอย่างมาก ปัญหาความหมองคล�ำ้ และรอยด่างด�ำบนใบหน้า
เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์เมลานินซึง่ สามารถยับยังได้หลายวิธี การใช้ครีมหรือสารทีส่ ามารถยับยัง้ การท�ำงาน
ของเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยเข้าไปรบกวนขั้นตอนการเกิดเม็ดสีเมลานินนั้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากสะดวก
ไม่ยุ่งยาก และราคาไม่สูง
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้ เพื่อสกัดสารส�ำคัญจากใบบัวบก (สดและแห้ง) โดยใช้ตัวท�ำละลาย 2 ชนิด คือ เอทานอล
(ethanol) และปิโตรเลียมอีเทอร์ (petroleum ether) เพือ่ ให้สารสกัดมีประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมลู
อิสระ และเป็นสารยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส และประยุกต์ใช้เป็นสารให้ความสว่าง (lightening)
ในครีมบ�ำรุงผิว
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สารสกัดจากใบบัวบกมีฤทธิ์ยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส และสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถน�ำสารที่ได้
ไปพัฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง เช่น ครีมรักษาฝ้า ครีมลดรอยหมองคล�้ำ และผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�ำอางที่มีส่วนผสมจากธรรมชาตินำ� ไปใช้ทดแทนสารเคมี
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.กัลยาณี มีทรัพย์, คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
โทรศัพท์ 0 2470 9663, 02 470 9626
โทรสาร 0 2872 9083
e-mail: kanlayanee.mee@gmail.com, pichet.tha@kmutt.ac.th
ส�ำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Technology Show ครั้งที่ 2/2558

กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

89

ระบบการส่งข้อมูลสื่อประสมผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
นักวิจัย
ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
น.ส.จุฑารัตน์ ชุมเกษียร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9989 ยื่นค�ำขอวันที่ 11 มกราคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในอนาคตอันใกล้จ�ำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27.1 ของประชากรทั้งหมด และผู้สูงอายุ
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ตามล�ำพัง หรือกับคู่สมรสขณะที่สมาชิกในครอบครัวออกไปท�ำงาน โดยใช้เวลาส่วนมาก
พักผ่อนอยู่กับบ้าน รับชมสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ท�ำให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวลด
น้อยลง อาจก่อให้เกิดความเหงา ห่อเหี่ยว ห่างเหิน และซึมเศร้า ซึ่งหากเกิดในระยะยาวย่อมส่งผลถึงสุขภาพจิต
และคุณภาพชีวิตจะถดถอยลงไปเรื่อยๆ
สรุปเทคโนโลยี
เป็นการน�ำส่งสื่อประสมจากอุปกรณ์ต้นทางที่เลือกได้จากสมาร์ทโฟน โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้
ไอพีแอดเดรสที่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ปลายทาง ซึ่งเป็นโทรทัศน์หรือหน้าจอน�ำเสนอ
สื่อประสมที่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกันผ่านตัวควบคุมที่คอยจัดการกับข้อความและ
สื่อประสมต่างๆ โดยที่ผู้ส่งสามารถส่งข้อความและสื่อประสมต่างๆ อันประกอบด้วยภาพ เสียง คลิปวิดีโอ
กราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติหรือภาพเคลื่อนไหว พร้อมกับเงื่อนไขการน�ำเสนอ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การส่งข้อมูลที่เป็นข้อความและสื่อประสมต่างๆ เหล่านั้นจะถูกจัดเก็บไว้ที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านทางเครื่อง
แม่ข่ายโดยจัดแบ่งตามชนิดของสื่อ วันที่และเวลา ความเร่งด่วนของเหตุการณ์ (มี 3 ระดับ คือ ปกติ มาก และ
มากสุด) สามารถก�ำหนดให้มีความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ ระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้า หรือก�ำหนดเป็น
การส่งสื่อประสมเพื่อเตือนความจ�ำในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.กัลยาณี มีทรัพย์, คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
โทรศัพท์ 0 2470 9663, 0 2470 9626
โทรสาร 0 2872 9083
e-mail: kanlayanee.mee@gmail.com, pichet.tha@kmutt.ac.th
ส�ำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ระบบการน�ำเสนอผ่านแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ที่มีการควบคุมและท�ำงานร่วมกัน
นักวิจัย
ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม
น.ส.จุฑารัตน์ ชุมเกษียร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000242 ยื่นค�ำขอวันที่ 19 มีนาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและได้เข้ามามีบทบาทในการท�ำงานมากขึ้น
เพิม่ ประสิทธิภาพทางการเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพือ่ ทีจ่ ะได้ตอ่ ย
อดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้น�ำเสนอและผู้เข้าร่วมการน�ำเสนอเพื่อเป็นส่วนเสริมให้การน�ำเสนอ
ให้มปี ระสิทธิภาพ มีความน่าสนใจ ช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมการน�ำเสนอสามารถเข้าใจได้งา่ ย มองเห็นภาพชัดเจนจากสือ่
ที่ผู้นำ� เสนอจัดท�ำขึ้น
สรุปเทคโนโลยี
ระบบนีป้ ระกอบด้วยส่วนประกอบหลักคือ เครือ่ งแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์สำ� หรับผูน้ ำ� เสนอทีเ่ ชือ่ มต่อกับเครือ่ งแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์สำ� หรับผูเ้ ข้าร่วมการน�ำเสนอ โดยเครือ่ งแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทงั้ หลายมีการเชือ่ มต่อกับเครือ่ งแม่ขา่ ย
และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โดยการเชื่อมต่อทั้งหลายมีลักษณะเป็นสัญญาณแบบไร้สาย (Wi-Fi) ที่มีการควบคุม
การติดต่อสื่อสารโดยตัวควบคุมสัญญาณไร้สาย นอกจากนี้ผู้น�ำเสนอและผู้เข้าร่วมการน�ำเสนอสามารถแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและโต้ตอบระหว่างกันได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นระบบการน�ำเสนอผ่านแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ที่มีการควบคุมและท�ำงานร่วมกัน ที่มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
การน�ำเสนอทีส่ ามารถควบคุมได้โดยการควบคุมหน้าจอแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผูเ้ ข้าร่วมการน�ำเสนอไม่ให้เปลีย่ นหน้า
ของไฟล์ขณะทีม่ กี ารน�ำเสนองานเพือ่ ให้การน�ำเสนอมีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นต่างๆ กันได้
โดยมีการท�ำงานอยู่บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของทั้งผู้นำ� เสนอและผู้เข้าร่วมการน�ำเสนอ
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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กรรมวิธีการผลิตฟิล์มบางซิลเวอร์และไททาเนียมไดอ๊อกไซด์
เคลือบบนผิวพลาสติก
นักวิจัย
ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
น.ส.เพียงใจ พีระเกียรติขจร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9005 ยื่นค�ำขอวันที่ 29 กรกฏาคม 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบนั มนุษย์ได้รบั ผลกระทบจากมลพิษอากาศในอาคารมากขึน้ เนือ่ งจากสภาพปิดในอาคารก่อให้เกิดการสะสม
ของสารอินทรีย์ระเหยได้ที่เป็นองค์ประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ตัวท�ำละลาย สีทาบ้าน เป็นต้น การบ�ำบัดมลพิษ
อากาศด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิส ซึ่งเป็นวิธีการบ�ำบัดมวลสารโดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยสาร
กึ่งตัวน�ำที่มีความไวต่อแสง สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับการบ�ำบัดมลพิษอากาศในอาคารได้
สรุปเทคโนโลยี
การน�ำซิลเวอร์มาผสมลงในฟิล์มบางไททาเนียมไดอ๊อกไซด์ในไททาเนียมไดอ๊อกไซด์ต่อสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต
ตามสัดส่วนทีก่ ำ� หนดแล้วเคลือบลงบนผิวพลาสติก จากนัน้ กระตุน้ แผ่นฟิลม์ ด้วยการฉายแสงอัลตร้าไวโอเลตแทน
การเผาที่อุณหภูมิสูง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ฟิล์มที่ผลิตได้มีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสภายใต้แสงที่มองเห็นได้บนผิวของพลาสติก
โดยไม่ท�ำให้พลาสติกเกิดการเสียสภาพ และฟิล์มดังกล่าวสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการบ�ำบัดมลพิษ
อากาศได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
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