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จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่โดย
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7100
โทรสาร 0 2564 6985
ผลิตและออกแบบโดย
งานออกแบบ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รายละเอียด

Thailand Tech Show
วัตถุประสงค์และขอบเขต
หัวข้อ
วัตถุประสงค์

รูปแบบโครงการ

ผลงานวิจัยที่เข้าร่วม

รายละเอียด
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในภาคเอกชน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในภาคเอกชน
เพื่อเป็นแหล่งรวมผลงานวิจัยและพัฒนาที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยผลักดันการขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
เพื่อรัอบทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ำกัดของเทคโนโลยี เพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาผลงานวิจัยให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมากขึ้น
เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ภาคเอกชน
เพื่อให้เกิดการน�ำไปใช้ในการผลิต จ�ำหน่าย และ/หรือการประกอบธุรกิจ
แบบไม่สงวนสิทธิ (Non-exclusive)
รวบรวมจากหน่วยงานพันธมิตรมากมายทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐ
ผลงานวิจัยที่น�ำเสนอมีอายุการเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นเวลา 2 ปี
ผลงานวิจัยใหม่เสนอเข้าร่วมโครงการได้ตลอด
ผ่าน www.Thailandtechshow.com

เงื่อนไขการเข้าร่วม
หัวข้อ
คุณสมบัติของผู้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ

รายละเอียด
เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นไทยอย่างน้อย
ร้อยละ 51 หรือบุคคลธรรมดา
มีศักยภาพ ความพร้อม ความเข้าใจเทคโนโลยี และมีบุคลากรที่พร้อมรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาที่สนใจ
1 ผลงานวิจัยสามารถมีผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้มากกว่าหนึ่งราย
จ�ำนวนผู้รับอนุญาต
ในผลงานวิจัยที่มีผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิจ�ำนวนมาก หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย
ให้ใช้สิทธิ
มีสิทธิในการพิจารณาจ�ำกัดจ�ำนวนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ตามความเหมาะสม
รูปแบบการถ่ายทอด
หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยจะด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้รับอนุญาต
เทคโนโลยี
ให้ใช้สิทธิ ด้วยรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรม การสาธิต
การดูงาน เอกสาร คู่มือ เป็นต้น
ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิยื่นความจ�ำนงได้ตลอดเวลา
การยื่นความจ�ำนง
ผ่าน www.Thailandtechshow.com
หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยเป็นผู้พิจารณา และประสานงานกับผู้สนใจ
รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยตรง
ระยะเวลาในการอนุญาต 3-5 ปี นับจากวันลงนามในสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ หรือ แล้วแต่ตกลงเป็นรายโครงการ
ให้ใช้สิทธิ
หากไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิภายในเวลา 2 ปี
เงื่อนไขการยุติการ
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
นับจากวันลงนามในสัญญาฯ
หากไม่มีการรายงานผลความคืบหน้ารายปีตามที่ตกลง

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
หัวข้อ
รายละเอียด
ไม่ก�ำหนดราคา
ค่าธรรมเนียม
กลุ่มที่ 1
เทคโนโลยีเด่น
ผู้สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเจรจาและตกลง รูปแบบการช�ำระและ
การใช้สิทธิ		
และเทคโนโลยี อัตราค่าธรรมเนียม (ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี และค่าตอบแทนการอนุญาต
ไฮไลท์
ให้ใช้สิทธิ) กับหน่วยงานเจ้าของผลงนวิจัยได้โดยตรง
		ผลงานในกลุ่มนี้ แสดงด้วยแถบสีแพลทินัม (เทคโนโลยีเด่น)
และแถบสีทอง (เทคโนโลยีไฮไลท์)
ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จ�ำนวน 30,000 บาท ต่อ 1 ผลงานวิจัย
กลุ่มที่ 2
เทคโนโลยี
ช�ำระเมื่อลงนามในสัญญา
แนะน�ำ
ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ อัตรา 2% ของยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
		
ผลงานวิจัยนั้น โดยช�ำระปีละ 1 ครั้ง และสามารถน�ำค่าธรรมเนียม
การเข้าร่วมโครงการ (30,000 บาท) มาหักลดได้
		กรณีการต่ออายุสัญญาให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิคงเดิม
		ผลงานในกลุ่มนี้ แสดงด้วยแถบสีเขียว (เทคโนโลยีแนะน�ำ)
ค่าใช้จ่ายในการ ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการด�ำเนินกิจกรรมการ
ด�ำเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ ค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ สารเคมี ค่าอุปกรณ์
และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง
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ชุดตรวจโรคไข้เลือดออกที่แยกชนิดของไวรัสเด็งกี่ได้ทันที (Den-Step)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศรีษะ & โมเดลฟัน
และจ�ำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน (CephSmile)
ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือ แขนท่อนล่าง
และข้อศอก (WEFRE Rehab System)
ชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมท�ำนายอาการแพ้ยาในกลุ่มคาร์บามาซิพีน
ชุดถุงทวารเทียมจากยางพาราสกัดโปรตีน
ซีเมนต์กระดูกแบบฉีดส�ำหรับการทดแทนกระดูก
แผ่นปิดแผลชนิดล้างออกได้จากผงวุ้นว่านหางจระเข้ ผสมสารสกัดบัวบก
แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนัง
กล่องส�ำหรับใส่ชิ้นเนื้อ (ผลงาน 1/2559)
ถุงมือส�ำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง
นวัตกรรมหุ่นแขนให้ยา และสารน�้ำทางหลอดเลือด
แผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (ผลงาน 1/2559)
สูตรต�ำรับยาสมุนไพรส�ำหรับแก้ไอ
อุปกรณ์รองรับของเสียจากการท�ำแผล
อุปกรณ์ส�ำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวก�ำหนดระดับน�้ำหนัก
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31

ชิปขยายสัญญาณรามาน NECTEC SERS Chip (WhatSERS)
สวทช.
แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง (NETPIE)
สวทช.
เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา	
สวทช.
ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติด้วยภาพจาก CMOS Sensor (CellScan)
สวทช.
ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า (Power Energy Consumption Monitoring System) สวทช.
ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต�่ำมาก (Near-Zero-Watt Standby System)
สวทช.
การพัฒนาระบบห้องลองเสื้อเสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กล้อง CCTV ตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน
ม.ราชภัฏเชียงราย
อุปกรณ์วัดสภาวะน่าสบาย (Thermal Comfort)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ในส�ำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม
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การลดความสูญเปล่าการด�ำเนินงานผ่านระบบติดตามความเคลื่อนไหว
ด้วยรหัสคิวอาร์
แอพลิเคชั่นส�ำหรับขอความช่วยเหลือ

45

ม.นเรศวร

46

25 ผลงาน

อนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง
สวทช.
เจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของพันซาด
ม.ขอนแก่น
เซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO)
นาโนอิมัลชันโลชันบ�ำรุงผิวของสารสกัดจากน�ำมันร�ำข้าวและทานาคา	
ม.วลัยลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ต�ำรับโอสถพระนารายณ์
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO)
ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยด ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
ของไทย (แชมพู ครีมนวดผม และแฮร์โทนิก)
ผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผม
ม.ขอนแก่น
แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก
ม.ขอนแก่น
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ไมโครอิมัลชันส�ำหรับกระชับสัดส่วน
ม.ขอนแก่น
การพัฒนาครีมหมักผมจากสารสกัดตะไคร้
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	
(Development of hair treatment from lemongrass extract)
การพัฒนาสูตรสารสกัดชาเขียวและส้มแขกที่มีฤทธ์ในการลดไขมันและน�้ำหนัก
ม.วลัยลักษณ์
ครีมกันแดดไล่ยุง (NANOTEC)
สวทช.
ครีมบ�ำรุงฝ่าเท้าจากกราวเครือ
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
เจลแต้มสิวจากแบคทีริโอซิน
ม.วลัยลักษณ์
เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชาเพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง
ม.แม่ฟ้าหลวง
เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดเนระพูสีไทยส�ำหรับบรรเทาอาการอักเสบ
ม.แม่ฟ้าหลวง
นวัตกรรมคุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่
ม.อุบล
นวัตกรรมลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่
ม.อุบล
ผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวกาย (ผลงาน 2/2558)
ม.ขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน�้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
ม.แม่ฟ้าหลวง
ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากพืชสมุนไพร (NANOTEC)
สวทช.
ไมโครอิมัลชันเพื่อบรรเทาปวดและอักเสบน�้ำมันไพลและสารสกัดพริก (ผลงาน 2/2558) ม.ขอนแก่น
โลชั่นบ�ำรุงผิวผสมอนุภาคไมโคร/นาโนซิลค์เพื่อลดริ้วรอยเหี่ยวย่น
ม.ราชมงคลธัญบุรี
และท�ำให้ผิวหนังชุ่มชี้น
วิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวด�ำที่มีความคงตัวสูง
ม.แม่ฟ้าหลวง
สารผสมส�ำหรับบรรเทาอาการปวดและอักเสบที่มีสารสกัดเนระพูสีไทย
ม.แม่ฟ้าหลวง

กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
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ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

เครื่องกลั่นน�้ำส้มควันไม้
เครื่องผสมยางส�ำหรับผลิตเกือกยางวัว
เครื่องแยกเยื่อฟักข้าว
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สวทช.
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เครื่องอัดก้อนฟางข้าวแบบก้านกระแทก
สวทช.
กรรมวิธีการย้อมผ้าสีฟา้ จากคอคอเด๊าะ  	
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
การตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เครื่องเตือนภัยน�้ำป่าไหลหลาก เตือนภัย 4 ระดับ
ม.ราชภัฏเชียงราย
เครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วย MCS
ม.ราชภัฏเชียงราย
เครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วย PLC
ม.ราชภัฏเชียงราย
เครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร
ม.ราชภัฏเชียงราย
ถ่านชีวภาพ (Biocoke) จากเศษวัสดุทางการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน�้ำยางธรรมชาติ
มอ.
บอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์ส�ำหรับควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อย่างง่ายต้นทุนต�่ำ
ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ ส�ำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน
มอ.
อิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
n-Zack กระสอบชลปราการ (NANOTEC)
สวทช.
กรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนว
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
จากซิลิกาจากแกลบข้าวส�ำหรับงานช่างสีภายใน
เครือ่ งนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน�ำ้ พีแ้ บบทีด่ า้ นใต้ถงั ผสมมีชดุ เกลียวรีดอัดแท่ง ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
เครื่องฝานกล้วย
มทร.อีสาน
เครื่องหั่นสมุนไพร
มทร.อีสาน
ชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ฯ
ม.ราชภัฎภูเก็ต
ใบมีดคมคู่ที่ใช้พรวนดินและก�ำจัดวัชพืชส�ำหรับติดตั้งกับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า	
มทร.อีสาน
ยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สูตรเคลือบใสไร้สารตะกั่วส�ำหรับเพิ่มความสดใสและความเข้มของสีเนื้อดินเซรามิก (MTEC) สวทช.
อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการต�ำ
ม.บูรพา	

กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ

78
79
80

การย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน
การย้อมไข่มุกให้ได้สีน�้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน
การย้อมไข่มุกให้ได้สีเหลืองทอง

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
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113

ม.บูรพา	
ม.บูรพา	
ม.บูรพา	

บรรจุภัณฑ์ฟิล์มปิดหน้าถาดส�ำหรับผลิตผลสดตัดแต่ง (TopFLEX)
สวทช.
ซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ (B Fresh: Anti-microbial Sachet)
สวทช.
"KU-ZEA1 ชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนน
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
แบบ ELISA" และ "KU-AF2 อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ส�ำหรับอะฟลาทอกซิน"
กรรมวิธีการผลิตน�้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้นและผลิตภัณฑ์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
เม็ดแมงลักพองตัวสูง
จุฬาฯ
Vietnamese Hamburger
สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์
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กรรมวิธีการผลิตขนมหม้อแกงกล้วยหอมกึ่งส�ำเร็จรูป
ม.ธรรมศาสตร์
กระบวนการผลิตมะขามก้อนส�ำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
การบ่งชี้ชนิดของปลาปักเป้าวัตถุดิบอาหารด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
ม.บูรพา	
การผลิตซอสปรุงรสจากโปรตีนไฮโดรไลเซทจากของเหลือ
ม.ธรรมศาสตร์
จากอุตสาหกรรมการผลิตซูริมิ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากข้าวไรซ์เบอรี่
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และถ่ายทอดสู่ชุมชน
การเร่งกระบวนการหมักน�้ำปลาโดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรีย
สวทช.
ขนมจีนกึ่งส�ำเร็จรูปคืนรูปเร็ว
สกว.
ขนมจีนน�้ำยาปลากึ่งส�ำเร็จรูป
วว.
ข้าวผงผสมเกลือแร่
วว.
เค้กกล้วยหอมธัญพืช
วว.
เครื่องดื่มชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม
วว.
เครื่องดื่มน�้ำมังคุดพร้อมดื่ม
วว.
เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว
วว.
แคบหมูติดมันกึ่งส�ำเร็จรูปส�ำหรับไมโครเวฟ
สกว.
ชาข้าวก�่ำเพาะงอกพร้อมชงเพื่อสุขภาพ
ม.ธรรมศาสตร์
ชาเม่า	
มทร.อีสาน
ซุปไก่ด�ำตังกุย (ส่วนราก)
วว.
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหารชนิดละลายน�้ำได้จากเปลือกมะม่วง
วว.
นวัตกรรมแหนมแห้งพร้อมบริโภค
ม.อุบล
น�้ำสมุนไพรตังกุยผสมน�้ำเห็ดหลินจือพร้อมดื่ม
วว.
น�้ำสลัดน�้ำข้น
วว.
เนยถั่ว
วว.
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชิกพี
วว.
ผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน�้ำเสาวรส
วว.
ผลิตภัณฑ์น�้ำเงาะเข้มข้น
วว.
ผลิตภัณฑ์น�้ำลองกองพร้อมดื่ม
วว.
ผลิตภัณฑ์น�้ำส้มสายชูหมักและน�้ำส้มสายชูพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากน�้ำเงาะ
วว.
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม
วว.
ผลิตภัณฑ์เนื้อเงาะแผ่นกรอบ
วว.
ผลิตภัณฑ์บะหมี่เสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต
ม.บูรพา	
ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดขนุน
วว.
ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดเงาะ
วว.
ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วง
วว.
ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ-น�้ำตกที่มีส่วนผสมกาบา	
มอ.
ผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต
ม.บูรพา	
ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง
วว.
ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแผ่น
วว.
ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมลอยแก้ว
วว.
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ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส
วว.
ผลิตภัณฑ์แยมและเยลลี่ลองกอง
วว.
ผลิตภัณฑ์ลองกองแช่อิ่มอบแห้ง
วว.
ผลิตภัณฑ์ลองกองลอยแก้ว
วว.
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน
วว.
เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มธัญพืชผสมงาด�ำ (Cereal beverage with Black sesame)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน
วว.
อาหารมื้อหลัก: ข้าวผัดผงกะหรี่หน้าปลานึ่ง (Steamed fish on Fried rice with curry)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน
วว.
อาหารว่าง: ข้าวเกรียบงาด�ำ (Black sesame chips)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์)
วว.
เครื่องดื่ม: ชาขิงสมุนไพร อสูตรขิงผสมดอกอัญชันและสูตรขิงผสมดอกค�ำฝอย
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ
วว.
(เกาต์) อาหารมื้อหลัก: ข้าวผัดสับปะรดผงกะหรี่ (Pineapple Fried Rice in Yellow Curry)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์)
วว.
อาหารว่าง: ขนมฟักทองผสมธัญพืช (Frozen)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน
วว.
เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มน�้ำลูกส�ำรองผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม (Malva nuts herbal drink)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน
วว.
อาหารมื้อหลัก: ข้าวอบปลาแซลมอน (Salmon baked rice)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน
วว.
อาหารว่าง: ปอเปี๊ยะลุยสวน (Thai herbs spring roll: por pier lui suan)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท
วว.
เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มชาบัวบกพร้อมดื่ม
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท
วว.
อาหารมื้อหลัก: ข้าวกล้องปลานึ่งสมุนไพร (Frozen)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท
วว.
อาหารว่าง: บัวลอยธัญพืชนมสด (Frozen)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
วว.
เครื่องดื่ม: ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง เสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
วว.
อาหารมื้อหลัก: ข้าวปลากะพงเปรี้ยวหวานซอสกระเจี๊ยบ
(Sweet and Sour Snapper with Rosella Sauce)
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
วว.
อาหารว่าง: ขนมกุยช่ายไส้ขิงเห็ดหอม
(Steamed Garlic Chives cakes with Ginger and Mushroom)
ฟรุตโตริน
จุฬาฯ
แยมเม่าเสริมวิตามินซี
มทร.อีสาน
สารเคลือบผิวมะม่วงที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เพื่อยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว
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สูตรการผลิตกล้วยกวนผสมมะละกอและกรรมวิธีการผลิต
สูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต
สูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมมะเขือเทศผงและกรรมวิธีการผลิต
สูตรการผลิตไก่ยอโดยใช้น�้ำมันร�ำข้าวแช่เยือกแข็งทดแทนมันไก่ และกรรมวิธีการผลิต
สูตรการผลิตวุ้นเส้นเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากหัวกุ้งและกรรมวิธีการผลิต
สูตรขนมลูกแป้งสอดไส้ซอสมะม่วงและกรรมวิธีการผลิต
สูตรโยเกิร์ตฟรุ๊ทคอกเทลเสริมคอลลาเจนจากหนังปลาสลาดและกรรมวิธีการผลิต
เส้นพาสต้าผสมใบตังกุยมีใยอาหาร

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและประมง

ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
วว.

18 ผลงาน

155 Immunochromatographic strip test for multiplex detection
สวทช.
of 3 cucurbit pathogens
156 น�้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 (NANO Rubber tree care-3)
สวทช.
157 ระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่
สวทช.
158 สารเคลือบผิวผลไม้จากไขร�ำข้าว
สวทช.
159 กรรมวิธีการผลิตน้าตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ามัน
ม.วลัยลักษณ์
ที่ผ่านการลดลิกนิน
160 ผงเซรามิกดูดซับสารพิษก�ำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้
จุฬาฯ
161 พอลิเมอร์ดูดซึมน�้ำสูง
สทน.
162 กรรมวิธีการผลิตตัวดูดซับโลหะหนักจากเศษสับปะรด
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
163 กรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น
ม.บูรพา	
164 เครื่องการพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ขา้ วเพื่อใช้ในการปลูกข้าวนาโยน
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
165 เครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนส�ำหรับแปลงเพศลูกปลานิล
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
166 นวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมัก
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
167 ปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้
ม.บูรพา	
169 ปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนส�ำหรับอ้อย (ผลงาน 2/2558)
ม.ขอนแก่น
170 แผ่นไฮโดรเจลส�ำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน
สทน.
171 สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนต
มอ.
ในการปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถในการอุ้มน�้ำในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้ำ
172 สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเล ที่ประกอบด้วยแมงกานีสคีเลตและน�้ำมัน
ม.บูรพา	
173 อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้
ม.บูรพา	

กลุ่มอื่นๆ

174 มิวอาย 3D: กล้องจุลทรรศน์ก�ำลังขยายสูง
175 การผลิตเอนไซม์โพรทีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR25 (สายพันธุ์ดั้งเดิม)
และสายพันธุ์กลาย
176 ข้าวตอกหอม มณฑารพ
177 เครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริมิเตอร์ที่อาศัยไอพอดแบบพกพาสะดวก
179 ชุดทดสอบคุณภาพน�้ำ
180 สวิทช์สัมผัสจากหมึกน�ำไฟฟ้า (NECTEC)

185
186
187
188
189
190
191
192

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
212

6 ผลงาน

213

จุฬาฯ
ม.นเรศวร
จุฬาฯ
สวทช.

216
218
220
222

สวทช.
จุฬาฯ

214
215

1

กลุ่มการแพทย์
15 ผลงาน

เทคโนโลยีเด่น (Investors' Day)

DEN-STEP: ชุดตรวจโรคไข้เลือดออกทีแ่ ยกซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกีไ่ ด้ทนั ที
DEN-STEP เป็นผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่สามารถตรวจหาโปรตีน NS1 ของเชื้อไวรัสเด็งกี่
ในผู้ป่วยระยะที่ยังมีไข้ (Early diagnosis) พร้อมกับการแยกชนิดหรือซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ได้ทันที
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
เป็นชุดตรวจโดยวิธีการ ELISA ที่ใช้หลักการท�ำปฏิกิริยาระหว่างโปรตีน NS1 และแอนติบอดีที่จ�ำเพาะ ที่สามารถ
ท�ำได้ง่าย โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการและทราบผลได้อย่างรวดเร็ว โดยในชุดตรวจแต่ละชุด
จะประกอบด้วย แอนติบอดีที่มีความจ�ำเพาะต่อโปรตีน NS1 ชองไวรัสเด็งกี่แต่ละซีโรทัยป์ (ซีโรทัยป์ 1-4) จึงท�ำให้
สามารถท�ำนายซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ที่ท�ำให้เกิดการติดเชื้อในขณะนั้นได้ทันที  
การประยุกต์ใช้งาน
ใช้ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกจากตัวอย่างเลือด
ใช้ในการบ่งชี้ซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ที่ติดเชื้อในผู้ป่วยได้ทันที
ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีการติดเชื้อในขณะนั้น  
ใช้ส�ำหรับการเก็บข้อมูลซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ที่มีการระบาดในแต่ละปี เพื่อการประเมินสถานการณ์ ความรุนแรง
ของโรค และการวางแผนการเฝ้าระวังโรคในช่วงที่อาจเกิดการระบาด
กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
ห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อทางการแพทย์
แพทย์ที่ท�ำการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
หน่วยงานภาครัฐ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
บริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายชุดตรวจทางการแพทย์
บริษัทที่มีเทคโนโลยีของการพัฒนาต่อยอดชุดตรวจในรูปแบบอื่นๆ เช่น รูปแบบ strip test เป็นต้น
บริษัทที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของชุดตรวจทางการแพทย์
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อนุสิทธิบัตร ค�ำขอเลขที่ 1003000726: กรรมวิธีการตรวจหาไวรัสเด็งกี่ที่สามารถแยกซีโรทัยป์ได้ทันที
โดยโมโนโคนอลแอนติบอดีที่เฉพาะต่อโปรตีนเอ็นเอส 1 ผู้ประดิษฐ์: นางสาวชัญญา พุทธิขันธ์ และคณะ
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุดตรวจชนิด ELISA ที่พร้อมใช้งาน  

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์ : 0 2564 6700 ต่อ 3301-3307
e-mail : bbd@biotec.or.th
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เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ & โมเดลฟัน
และจ�ำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน (CephSmile V.2)
นักวิจัย
ดร.จันจิรา สินทนะโยธิน สังกัด  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG)      
นายวิศรุต พลสิทธิ์ วิจัยวิทยาการสารสนเทศ (INIRU), เนคเทค, สวทช.
ร่วมกับ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานภาพสิทธิบัตร
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CephSmile V.2 เลขที่ ว1.2897
ยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 4 ฉบับ ตามค�ำขอเลขที่ 0801002561, 0801004893,
0801004953, 1001000156
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันคนไทยสนใจสุขภาพปากและฟันมากขึ้น พร้อมๆ กับปัญหาทางช่องปากก็มีมากขึ้นเช่นกัน อาทิ การสบฟัน
ผิดปกติ ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น เป็นต้น รวมถึงความนิยมจัดฟันของกลุ่มวัยรุ่นที่มีมากขึ้นจนกลายเป็นแฟชั่นใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะต้องท�ำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะและโมเดลฟัน
และจ�ำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน (CephSmile V.2)” พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยทันตแพทย์ให้มีความมั่นใจในการวิเคราะห์
วางแผนในการรักษาผู้ป่วย โดยจะเหมาะกับโครงหน้าของคนเอเชีย โดยคณะทันตแพทย์และทีมนักวิจัยได้ศึกษาหลัก
สรีระศาสตร์ของฟันและขากรรไกรที่ผิดปกติของผู้ป่วยและหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้ราคาที่เหมาะสม
CephSmile V.2 จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็ต่อเมื่อมีผู้น�ำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการรักษาและ/หรือ ชุดสื่อการเรียนการสอน
ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
สรุปเทคโนโลยี
CephSmile V.2 ช่วยวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติของโครงสร้างกระโหลกศีรษะใบหน้าและฟัน สามารถคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงใบหน้าของผู้ป่วยก่อนและหลังจัดฟัน สามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีด้านหน้า (Postero-Anterior
View) เพื่อดูความสมมาตรของใบหน้าด้านหน้า สามารถจ�ำลองกะโหลกใน 3 มิติ จากภาพถ่ายรังสีด้านหน้าและ
ด้านข้าง และมีฟังก์ชันพิเศษในการวิเคราะห์ภาพแบบจ�ำลองฟันเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างที่ใช้ในการเคลื่อนฟันอีกด้วย
สามารถจ�ำลองการตัดฟัน ถอนฟัน และจ�ำลองการเคลื่อนที่ฟันใน 2 มิติ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถวิเคราะห์ทางทันตกรรมได้ถึง 7 ฟังก์ชันในซอฟต์แวร์เดียว
อ้างอิงทฤษฎีการจัดฟันจากทั้งในและต่างประเทศ
ใช้งานง่าย รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และไฟล์รูปภาพ JPEG
ราคาถูกกว่าต่างประเทศ แต่ประสิทธิภาพเท่าเทียมหรือสูงกว่า
ความร่วมมือที่เสาะหา
ทันตแพทย์จัดฟัน, คลีนิค, คณะทันตแพทย์ศาสตร์
ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์

13

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356, 2382, 2399
e-mail : business@nectec.or.th
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เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

WEFRE Rehab System: ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู
การเคลื่อนไหวข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก
นักวิจัย
ดร.วินัย ชนปรมัตถ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่ค�ำขอ 1102002003
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1203000432
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของระบบที่พัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติม
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
WEFRE คือระบบหุ่นยนต์ที่ผู้ใช้สามารถท�ำการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก ได้ในระบบเดียวกัน ตัวระบบ
ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ในทุกพื้นที่และติดตั้งได้โดยง่าย มีระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้งานง่าย            
ไม่ซับซ้อน มีเกมส์ที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้ขณะท�ำการฟื้นฟูตามรูปแบบของการฟื้นฟูที่ผู้ใช้เลือกและเพิ่มเติม
ได้ตามต้องการ ในขณะเดียวกันผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบของการฟื้นฟูได้หลากหลายรูปแบบตามสถานะความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ ของผูใ้ ช้ ตัง้ แต่ผทู้ ไี่ ม่สามารถเคลือ่ นไหวแขนได้เอง จนถึงผูท้ เี่ คลือ่ นไหวแขนได้ตามปกติแต่ตอ้ งการ ป้องกัน
ข้อยึดติดที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งระบบนี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ขณะที่ท�ำการฟื้นฟู เพื่อให้แพทย์หรือ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถน�ำข้อมูลนี้ ไปวิเคราะห์ผลของการฟื้นฟูได้
จุดเด่นเทคโนโลยี
WEFRE Rehab System (Wrist-Elbow-Forearm Robotic Economical Rehabilitation System) คือนวัตกรรม
ส�ำหรับฟื้นฟูร่างกายที่พัฒนา ด้วยการน�ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์กับหลักการฟื้นฟูพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเสริมให้บุคลากรด้านการฟื้นฟูร่างกายได้ มีอุปกรณ์ที่ท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น          
โดยหลักของการออกแบบนวัตกรรมนี้คือ PEA: Portable-Enjoyable-Affordable ซึ่งหมายถึง นวัตกรรมนี้ต้องเป็น
อุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย สร้างความเพลิดเพลินในขณะท�ำการฟื้นฟู และมีราคาที่เหมาะสม
สถานภาพเบื้องต้น
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์

Extension

สนใจสอบถามข้อมูล
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1616
โทรสาร   : 0 2564 7003
e-mail : ipbiz@nstda.or.th

Flexion

Flexion

Extension

supination Pronation
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ชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมท�ำนายอาการแพ้ยา
ในกลุ่มคาร์บามาซิพีน
นักวิจัย
รศ.ดร.นพ.พรพรต ลิ้มประเสริฐ และ นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1301007163 ยื่นค�ำขอวันที่ 17 ธันวาคม 2556
เรื่อง ชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมท�ำนายอาการแพ้ยาในกลุ่มคาร์บามาซิพีน (Carbamize pine)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมท�ำนายอาการแพ้ยาในกลุ่มคาร์บามาซิพีน เป็นชุดตรวจระบุลักษณะทาง
พันธุกรรม HLA-B*15:02 จากดีเอ็นเอ การตรวจคัดกรองจะท�ำก่อนการให้ยาคาร์บามาซีพีนเสมอ ผู้ป่วยที่จะทดสอบ
ด้วยชุดตรวจดังกล่าวจะต้องเจาะเลือดเพื่อน�ำตัวอย่างเลือดมาสกัดดีเอ็นเอก่อนการทดสอบ
ชุดตรวจคัดกรองมีหลักการทดสอบสองขั้นตอน ขั้นแรกจากการเพิ่มจ�ำนวนดีเอ็นเออย่างจ�ำเพาะ ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า
allele-specific PCR ผู้ที่มีผลลบจากตรวจคัดกรองขั้นแรกจะสามารถใช้ยาได้ ในขณะที่ผู้ที่มีผลบวกในขั้นแรกจะ
ถูกน�ำมาทดสอบในขั้นที่สอง ซึ่งทดสอบโดยเทคนิคที่เรียกว่า direct dot blot hybridization คือ การน�ำดีเอ็นเอที่
เพิ่มจ�ำนวนมาในขั้นแรกมาตรวจจับอย่างจ�ำเพาะบนแผ่นไนลอน ผลบวกที่ได้จะปรากฎให้เห็นเป็นจุดสี (ดังรูป) ผลบวก
ต่อการทดสอบจะหมายถึงผู้ป่วยมีลักษณะ HLA-B*15:02 ซึ่งเป็นข้อห้ามในการใช้ยาในกลุ่มคาร์บามาซิพีน ผู้ป่วยจะ
ต้องใช้ยาอืน่ ทดแทน ในขณะเดียวกัน ผลตรวจเป็นลบจะบ่งชีว้ า่ ผูป้ ว่ ยไม่มลี กั ษณะพันธุกรรมเพิม่ ความเสีย่ งต่อการแพ้ยา
นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองนี้ได้ผ่านการทดสอบความแม่นย�ำโดยใช้ตัวอย่างดีเอ็นเอ จ�ำนวน 155 ตัวอย่าง พบว่า
ชุดตรวจมีเป็นความไว (sensitivity) ร้อยละ 100 ความจ�ำเพาะ (specificity) ร้อยละ 99.23 ซึง่ หมายความว่า ชุดตรวจ   
คัดกรองดังกล่าวนี้สามารถระบุตัวอย่างที่มี HLA-B*15:02 ได้ทุกตัวอย่างโดยไม่ปรากฎผลลบปลอม และมีอัตรา
การให้ผลบวกต่อตัวอย่างที่ไม่มี HLA-B*15:02 ต�่ำมาก นอกจากนี้ต้นทุนต่อการตรวจโดยชุดทดสอบนี้มีราคาไม่เกิน
ครั้งละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รองรับตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลจากการพัฒนานี้ น�ำมาสู่การใช้งานจริงในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ช่วยแพทย์ตัดสินใจเลือกจ่ายยา ช่วยให้
การรักษามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลักษณะเด่นของนวัตกรรม คือ ท�ำได้ง่าย มีราคาถูก อาศัย
เครื่องมือที่มีในห้องปฏิบัติการทั่วไป มีความแม่นย�ำที่เหมาะสมกับทั้งประชากรไทย และประชากรประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชุดตรวจนี้มีศักยภาพในการต่อยอดทางการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยค�ำขอสิทธิบัตรของนวัตกรรมนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ (เลขที่ค�ำขอ 1301007163) นอกจากนี้ ยังมี
บทความวิจัยที่อยู่ในระหว่างการจัดส่งตีพิมพ์ และผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่อยู่ในระหว่างพัฒนาในโครงการจัดท�ำต้นแบบ
ผลงานวิจยั อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพือ่ รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสเู่ ชิงพาณิชย์ โดยมี
แผนสิ้นสุดงานพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบภายในปี พ.ศ. 2558 นี้
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ความแม่นย�ำในระดับที่เชื่อถือได้
2. ต้นทุนต�่ำ และใช้เทคโนโลยีพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ ราคาต่อการทดสอบไม่เกิน 1,000 บาท
3. เทคนิคที่ท�ำได้โดยทั่วไป และมีความเสี่ยงต�่ำต่อปัญหาการปนเปื้อนระหว่างตัวอย่าง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 9321
e-mail : sitanon.a@psu.ac.th
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ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม
นักวิจัย
นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10257 ยื่นค�ำขอวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ชุดถุงทวารเทียมจากยางพาราสกัดโปรตีน ประกอบไปด้วย 1) แผ่นติดผิวหนังรอบทวารเทียม 2) ถุงรองรับสิ่งขับถ่าย
จากทวารเทียม 3) ครีมปกป้องผิวหนังรอบทวารเทียม 4) แป้งรักษาแผลที่ผิวหนังรอบทวารเทียม และ 5) สายรัด
หน้าท้องเพื่อพยุงถุงรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมซึ่งชุดอุปกรณ์ดังกล่าวน� ำยางพาราในประเทศมาผลิตแทนวัสดุ
พอลิเมอร์ โดยยางพาราที่น�ำมานั้น ได้ผ่านกรรมวิธีในการสกัดโปรตีนท�ำให้ลดอาการแพ้ที่จะเกิดขึ้นบริเวณรอบๆ
ทวารเทียม ส่วนข้อดีในเชิงคุณลักษณะของชุดอุปกรณ์นี้เนื่องจากยางมีความยืดหยุ่นและมีความเหนียวและคงทน
ส่วนเรือ่ งของความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ เนือ่ งจากใช้วสั ดุดบิ ภายในประเทศท�ำให้มรี าคาถูก ลดการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์จาก
ต่างประเทศ อีกทั้งผู้ป่วยที่มีรายได้ตำ�่ สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีได้ ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
ชุดถุงทวารเทียมนีเ้ พือ่ ใช้ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถขับถ่ายทางท่ออุจจาระได้ตามปกติ จ�ำเป็นต้องได้รบั การผ่าตัดทวารเทียม
ทีห่ น้าท้อง ซึง่ ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีไ้ ด้แก่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งล�ำไส้ มะเร็งมดลูกระยะสุดท้าย โรคระบบทางเดิน
ปัสสาวะ หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ลดอาการแพ้บริเวณรอบทวารเทียม
2. สามารถลดกลิ่น และลดเสียงอันไม่พึงประสงค์
3. ราคาถูกเนื่องจากใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ลดการน�ำเข้า อีกทั้งผู้ป่วยที่มีรายได้ต�่ำสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีได้ ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 9321
e-mail : sitanon.a@psu.ac.th
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ซีเมนต์กระดูกแบบฉีดส�ำหรับการทดแทนกระดูก
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์
สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1401006891 ยื่นค�ำขอวันที่ 18 พ.ย. 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ซีเมนต์เชื่อมกระดูกแบบฉีดได้มีการใช้งานในส่วนที่ใช้เชื่อมหรือรองรับในการส่งผ่านแรงที่กระท�ำระหว่างวัสดุฝังใน
(Implant) เช่น ข้อเข่าเทียมหรือสะโพกเทียมกับกระดูกของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการใช้งานในส่วนที่ซ่อมแซมและ
ทดแทนกระดูกทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการบาดเจ็บหรือจากโรคทีเ่ กีย่ วกับกระดูกด้วย ซีเมนต์เชือ่ มกระดูกทีใ่ ช้กนั อยูใ่ น
ปัจจุบนั เป็นชนิดพอลิเมอร์ (polymethylmethacrylate, PMMA) ทีพ่ บว่ายังมีขอ้ เสียหลายประการ เช่น ขณะเซตตัว
จะมีความร้อนเกิดขึ้น และอาจส่งผลให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อโดยรอบถูกท�ำลาย ท�ำให้เกิดการหลวมหรือเกิดการสลายตัว
ของโมโนเมอร์ทอี่ าจเป็นพิษได้    สำ� หรับส่วนผสมของซีเมนต์เชือ่ มกระดูกใหม่นสี้ ามารถควบคุมการฉีดผ่านเข็มฉีดยา และ
มีสมบัตดิ า้ นต่างๆ ทีแ่ พทย์ตอ้ งการ เมือ่ เซตตัวจะได้วฎั ภาคทีส่ ามารถควบคุมการสลายตัวได้ในร่างกายและเกิดการสร้าง
กระดูกขึ้นมาทดแทนได้อย่างรวดเร็วเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทดแทนกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เชื่อมกระดูกที่มีความแตกต่างจากเดิมที่มีอยู่ เป็นซีเมนต์กระดูกที่มีส่วนผสมในการให้เกิดปฏิกิริยา
ในการเซตตัว และได้องค์ประกอบทีส่ ามารถสลายตัวได้ในร่างกาย และช่วยส่งเสริมการเกาะของเซลล์กระดูกในการเร่ง
การเกิดของกระดูกใหม่ได้ โดยการสลายตัวจะเกิดขึน้ อย่างช้าๆ และให้รพู รุนทีเ่ ป็นโครงร่าง (scaffold) ในการให้เซลล์
กระดูก เลือดและของเหลวในร่างกายเข้าไปภายใน และสามารถเกิดเนื้อเยื่อกระดูกใหม่เจริญเติบโตเข้ามาแทนที่ได้
โดยสารที่สลายตัวไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ส่วนผสมประกอบด้วยส่วนเสริมแรงคือเส้นใยพอลิเมอร์ธรรมชาติ
ที่สามารถย่อยสลายได้ (Biodegradation) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงเพียงพอในขณะที่เนื้อซีเมนต์บางส่วนสลายตัวไป
ซีเมนต์กระดูกนี้เป็นต้นแบบที่ได้ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (Cytotoxicity) การเจริญเติบโตและการเกาะของเซลล์
กระดูก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ซีเมนต์เชื่อมกระดูกสามารถเข้ากับร่างกายได้ดี ไม่เป็นพิษและก่อให้เกิดการสร้างการยึดเกาะของกระดูกตาม
ธรรมชาติ
ซีเมนต์สามารถเซ็ตตัวได้เองในสภาวะของร่างกาย และไม่เกิดความร้อนในขณะเซ็ตตัว ท�ำให้สามารถขึ้นรูปเป็น
รูปร่างใดๆ ก็ได้ตามความต้องการใช้งาน แม้กระทั่งส่วนที่มีความซับซ้อน
ซีเมนต์สามารถฉีดผ่านเข็มฉีดยา เข้าไปรักษาในบริเวณทีเ่ ป็นโพรงหรือบริเวณทีแ่ คบ ท�ำให้การผ่าตัดใช้เวลาสัน้ และ
ผู้ป่วยพักฟื้นได้อย่างรวดเร็ว
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มีความแข็งแรงเพียงพอหลังจากเซตตัว และเซตตัวได้ในเวลาที่เหมาะสมกับการผ่าตัด โดยไม่ละลายออกไปใน
ของเหลวในร่างกาย เมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการสลายตัวอย่างช้าๆ เพื่อให้เกิดช่องว่างในการท�ำให้เนื้อเยื่อกระดูก
สามารถเข้าไปเจริญเติบโตและการยึดเกาะกับกระดูกตามธรรมชาติได้ดี
ซีเมนต์กระดูกนีม้ แี นวโน้มในการน�ำมาใช้ในทางการแพทย์มากขึน้ เนือ่ งจากมีผสู้ งู อายุเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต ซีเมนต์
กระดูกจัดว่าเป็นวัสดุที่นำ� เข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงมาก ท�ำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการได้รับการรักษา  
ส่วนผสมของซีเมนต์สามารถผลิตขึ้นได้เองทั้งหมดในประเทศไทย ลดการน�ำเข้าจากต่างประเทศ และมีต้นทุนต�่ำ 
ซีเมนต์กระดูกนี้สามารถเซตตัวได้ที่อุณหภูมิห้อง จึงสามารถพัฒนาต่อยอดน�ำมาขึ้นรูปที่ซับซ้อนแบบสามมิติ (3D
printing) โดยการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยออกแบบ จึงเหมาะส�ำหรับการท�ำกระดูกที่มีความซับซ้อน
ของผู้ป่วยแต่ละรายได้

ภาพที่ 1 ซีเมนต์ที่ผสมและฉีดผ่านหลอดฉีดยา

ภาพที่ 2 ซีเมนต์ที่ขึ้นรูปเป็นแท่งและเซตตัวที่อุณหภูมิห้อง
ส�ำหรับทดสอบความแข็งแรงหลังจากเซ็ตตัว

ภาพที่ 3 ซีเมนต์ที่ทดสอบการฉีดใน Serum
เพื่อทดสอบการละลายออกมาในของเหลว

สนใจสอบถามข้อมูล
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทรศัพท์ : 0 2278 8243 (ฝ่ายอุตสาหกรรม)
0 2278 8204 (งานทรัพย์สินทางปัญญา)
โทรสาร : 0 2278 8238
e-mail   : wanvisa@trf.or.th, worawanninee@trf.or.th
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เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

แผ่นปิดแผลชนิดล้างออกได้ จากผงวุ้นว่านหางจระเข้
ผสมสารสกัดบัวบก
นักวิจัย
ผศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10692 ยื่นค�ำขอวันที่ 25 สิงหาคม 2557
เรื่อง แผ่นปิดแผลชนิดล้างออกได้จากผงวุ้นว่านหางจระเข้และสารสกัด และกรรมวิธีการผลิต
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
แผ่นปิดแผลนี้ขึ้นรูปแผ่นฟิล์มจากผงวุ้นว่านหางจระเข้ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือเป็นแผ่นปิดแผลชนิดที่สามารถละลาย
ได้ด้วยน�้ำ  น�ำ้ เกลือ หรือน�ำ้ ยาล้างแผลในการล้างแผลโดยปกติ จึงไม่ต้องลอกออกและไม่ท�ำให้แผลเปิดซ�้ำ  ลดการเจ็บ
ปวดในการลอกผ้าก๊อซหรือแผ่นปิดแผลทั่วไป อันจะส่งผลให้แผลยังท�ำให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีสาร Aloctin A, Aloctin B, Veracylglucan B, Veracylglucan C และ Bradykininase จากว่าน
หางจระเข้ที่ช่วยในการสมานแผลและลดการอักเสบของผล รวมทั้ง Asiaticoside, Asiatic acids และ Madecassic
acids จากสารสกัดบัวบกทีช่ ว่ ยในการเร่งการสร้างเนือ้ เยือ่ ลดการอักเสบของแผล ฆ่าเชือ้ แบคทีเรียและเชือ้ ราในแผลได้
สามารถดูดซับของเหลว เช่น เลือด น�ำ้ เหลือง น�ำ้ หนองจากแผลได้ โดยสามารถดูดซับได้ถงึ 2-3 เท่าของน�ำ้ หนักแผ่น
แต่ยังสามารถรักษาความชุ่มชื้นซึ่งเป็นภาวะที่เหมาะสมส�ำหรับการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ของแผลได้เป็นอย่างดี
สรุปเทคโนโลยี
สูตรต�ำรับเซรั่มบ�ำรุงผิวโดยใช้เทคโนโลยีการห่อหุ้มเซริซินด้วยลิโพโซม (Liposome) เพื่อกักเก็บสาระส�ำคัญและเพิ่ม
คุณสมบัตขิ องสารออกฤทธิแ์ ละช่วยการซึมซาบได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยส่วนผสมของอนุภาคห่อหุม้ เซริซนิ ระดับนาโนทีม่ คี วามคงตัว
ทางกายภาพเคมี ทดสอบความคงตัวไม่มกี ารแยกชัน้ และสามารถรักษาสภาพความคงตัวอยูไ่ ด้นานถึงสองปี มีการทดสอบ
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์และประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ตามมาตรฐาน มีการทดสอบ
การระคายเคืองในอาสาสมัครจ�ำนวน 200 คน พบว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
แผ่นปิดแผลนี้ไม่ต้องลอกออกจากแผล ด้วยคุณสมบัติที่สามารถละลายน�้ำได้ จึงท�ำให้การท�ำแผลสะดวกขึ้นอย่างมาก
ประกอบกับมีราคาที่ตำ�่ เมื่อเทียบกับแผ่นปิดแผลชนิดอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 9321
e-mail : sitanon.a@psu.ac.th
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เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนัง
นักวิจัย
รศ.อาซีซัน แกสมาน และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10695 ยื่นค�ำขอวันที่ 2 ธันวาคม 2557
เรื่อง กรรมวิธีผลิตแผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนัง และแผ่นหนังเทียมที่ได้จากกรรมวิธีนี้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ทัว่ โลกมีของเสียทีเ่ กิดจากอุตสาหกรรมการผลิตหนังสัตว์คอื เศษผงหนังถึง 3-3.5 ล้านเมตริกตัน ซึง่ เป็นของเสียทีก่ ำ� จัด
ได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง จึงมีการน�ำเศษผงหนังแท้ที่เป็นของเสียทางอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ในรูปของหนังเทียมที่
เกิดจากการผสมยางพาราธรรมชาติและเศษผงหนัง แล้วน�ำไปปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็น
แผ่นหนังเทียม
แผ่นหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมผงหนังแท้นมี้ ขี นั้ ตอนการผลิตคือ น�ำเศษผงหนังบดให้ละเอียดแล้วร่อนคัดแยกขนาด
ท�ำการปรับผิวผงหนังด้วยสารปรับสภาพกรด-ด่าง จากนั้นท�ำให้แห้ง แล้วน�ำผงหนังดังกล่าวมาผสมในยางธรรมชาติ
ร่วมกับสารเคมีตา่ งๆ เพือ่ ปรับปรุงคุณสมบัติ จากนัน้ น�ำไปขึน้ รูปแล้วน�ำไปวัลคาไนซ์ได้แผ่นหนังเทียม สามารถน�ำไปใช้
ในการผลิตกระเป๋า รองเท้า วัสดุหุ้มเบาะ เฟอร์นิเจอร์
จุดเด่นของเทคโนโลยี
หนังเทียมเราผ่านการเปรียบเทียบคุณภาพมาตรฐาน ASTM กับหนังเทียมทีม่ ใี นท้องตลาด ผลคือคุณสมบัตคิ วามแข็งแรง
ยืดหยุน่ และป้องกันรอยขีดข่วนของผลิตภัณฑ์นมี้ คี ณ
ุ สมบัตทิ ดี่ กี ว่าหนังเทียมทุกประเภท ซึง่ เป็นคุณสมบัตทิ เี่ ป็นทีต่ อ้ งการ
ของอุตสาหกรรมหนังเทียมไม่วา่ จะเป็น อุตสาหกรรมเบาะรถ อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ อุตสาหกรรมกระเป๋าและแฟชัน่
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 9321
e-mail : sitanon.a@psu.ac.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

กล่องส�ำหรับใส่ชิ้นเนื้อ
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์สุพินดา คูณมี และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9256 ยื่นค�ำขอวันที่ 30 มกราคม 2557
เรื่อง กล่องส�ำหรับใส่ชิ้นเนื้อ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบนั การส่งชิน้ เนือ้ เพือ่ ตรวจนัน้ จะแช่อยูใ่ นถุงพลาสติก หรือกล่อง หรือขวดทีม่ ฝี าปิดทีบ่ รรจุนำ�้ ยาฟอร์มาลีน 10%
แต่หากชิ้นเนื้อมีขนาดใหญ่มากเกินไป น�้ำยาจะไม่สามารถซึมผ่านได้ตลอดชิ้นเนื้อ ส่งผลให้ชิ้นเนื้อส่วนที่อยู่ลึกลงไป
จากผิวด้านบนเกิดการเน่า อาจส่งผลให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเกิดการผิดพลาดได้
สรุปเทคโนโลยี
กล่องส�ำหรับใส่ชิ้นเนื้อตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมทึบ มีแผ่นกั้นและแผ่นยึดร่อง ซึ่งสามารถรองรับ
เนื้อเยื่อได้หลายขนาด
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถจัดเรียงชิ้นเนื้อที่ถูกตัดได้ตามแนวกายวิภาคได้โดยไม่มีการกดเบียดระหว่างชิ้นเนื้อ
ช่วยให้ฟอร์มาลีนสามารถไหลเวียนในกล่องได้อย่างทั่วถึง ลดการเน่าเสียของเนื้อเยื่อ
มีผลงานวิจัยรองรับ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
โส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทรศัพท์ : 0 4320 2733, 08 6451 4455
โทรสาร : 0 4320 2733
e-mail : tlo@kku.ac.th
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ถุงมือส�ำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง
นักวิจัย
คุณวัชรี ลือนาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0803001508 ยื่นค�ำขอวันที่ 22 ธันวาคม 2551
เรื่อง ถุงมือส�ำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
งานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพานทองเปิดให้บริการรักษาทางกายภาพบ�ำบัดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 โดยให้บริการ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ ระบบ neuromuscular disorder, musculo-skelatal และ cardiopulmonary disorder
โดยพบว่ามีผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่ติดและกล้ามเนื้อข้อไหล่อ่อนแรง เข้ารับการรักษาถึง 20% และ 30% ตามล�ำดับ
ของผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมด ซึ่งภาวะกล้ามเนื้อข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรงนี้ เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองที่มี
ความผิดปกติ (stroke หรือ cerebrovascular acident) ในระยะแรกของผู้ป่วยที่ประสบกับภาวะโรคเลือดสมอง
โดยส่วนใหญ่แล้วแขนขาข้างที่เป็นจะไม่สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้ กล้ามเนื้อมีสภาวะอ่อนปวกเปียก (flaccid
หรือ hyponia) ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเป็นอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก และมีภาวะข้อไหล่ติด (frozen shoulder)
ตามมา ดังนัน้ ในระยะนีจ้ งึ ต้องมีการเคลือ่ นไหวแขนให้เต็มช่วงการเคลือ่ นไหว เพือ่ ป้องกันข้อไหล่ตดิ และรอการฟืน้ ตัว
ของสมอง และกล้ามเนื้อต่อไป เมื่อเริ่มเข้าสู่ระยะที่ผู้ป่วยเริ่มมีก�ำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น (spastic) ปกติแล้วกล้ามเนื้อที่
อยูส่ ว่ นต้น เช่น กล้ามเนือ้ หัวไหล่จะเกิดการเคลือ่ นไหวกลับคืนมาก่อนกลุม่ กล้ามเนือ้ ส่วนปลาย ดังนัน้ ในระยะนีผ้ ปู้ ว่ ย
จะต้องออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มก�ำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้น ท�ำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้
สรุปเทคโนโลยี
ถุงมือส�ำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง สามารถสวมได้ทั้งมือซ้ายและขวา เพื่อใช้ร่วมกับรอกบริหารข้อไหล่ได้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยมีสว่ นช่วยให้ผปู้ ว่ ยโรคข้อไหล่ตดิ หรืออ่อนแรงสามารถจับรอกบริหารข้อไหล่กระชับมากขึน้
ท�ำให้ผู้ป่วยสามารถออกก�ำลังกายได้ด้วยตนเอง ลดภาระการดูแลผู้ป่วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ถุงมือส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคข้อไหล่ตดิ หรืออ่อนแรง จัดให้มถี งุ มือส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคข้อไหล่ตดิ หรืออ่อนแรง เพือ่ ใช้รว่ มกับรอก
บริหารข้อไหล่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท�ำให้ผู้ป่วยสามารถออกก�ำลังกายได้ด้วยตนเอง เพิ่มก�ำลังกล้ามเนื้อ
ความแข็งแรง ความทนทาน ของกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ ลดความพิการ และระยะเวลาในการบ�ำบัด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร : 0 3810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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นวัตกรรมหุ่นแขนให้ยา และสารน�้ำทางหลอดเลือด
นักวิจัย
อาจารย์ยมนา ชนะนิล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การให้ยา และสารน�ำ้ ทางหลอดเลือดด�ำ  เป็นทักษะปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล เป็นหัตถการทีต่ อ้ งสอดใส่
อุปกรณ์เข้าสู่ร่างกายของผู้รับบริการ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อผู้รับบริการ กระทั่ง
เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ การขึ้นฝึกปฏิบัติภาคสนามของนักศึกษาพยาบาลจ�ำเป็นจะต้องฝึกประสบการณ์ทักษะ
ปฏิบัติการให้ยา และสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำก่อนการฝึกปฏิบัติกับผู้รับบริการจริง นักศึกษาจ�ำเป็นต้องฝึกทักษะ
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการให้เกิดทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องมากที่สุด การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ด้านทักษะปฏิบัติการให้ยา และสารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำจึงมีความส�ำคัญยิ่ง
สรุปเทคโนโลยี
นวัตกรรมหุ่นแขนถูกพัฒนาขึ้นจากถุงมือ 1 คู่ โดยถุงมือชิ้นแรกถูกเย็บติดกับสายยางเพื่อจ�ำลองเป็นเส้นเลือดของ
ผูร้ บั บริการ วางให้คล้ายคลึงกับลักษณะของเส้นเลือดจริงให้มากทีส่ ดุ จากนัน้ กรอกทรายใส่ในถุงมือจนเต็ม (เนือ่ งจาก
คุณสมบัตขิ องทรายดูดซับน�ำ้ ) ให้ได้ขนาดเท่ากับมือและแขนจริง กลับด้านของถุงมืออีกชิน้ (เพือ่ ให้สขี องถุงมือใกล้เคียง
กับสีผวิ จริง) จากนัน้ ใช้หมุ้ ไปในตัวถุงมือชิน้ แรกทีบ่ รรจุทรายและเย็บปิดให้เรียบร้อย โดยให้สายยางโผล่พน้ ถุงมือออกมา
ประมาน 5-10 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถต่อกับอุปกรณ์ใช้งาน (Set IV,Syring)
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. มีความสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่องการให้สารน�้ำและยาทางหลอดเลือดด�ำ  และปฏิบัติการพยาบาล
การให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำได้จริง
2. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ราคาถูก ท�ำจากวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณกฤศวิสุทธิ์ ถิรธนาอัครวัต (อาร์ท) / คุณจักรพงษ์ ค�ำสีเขียว (จักร)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0 4543 3456 ต่อ 3185, 08 7237 6796, 09 6143 1304
โทรสาร : 0 4543 3456
e-mail : art_615@hotmail.com, ubu_tlo@gmail.com
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แผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์จอมใจ พีรพัฒนา และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9383 ยื่นค�ำขอวันที่ 29 มิถุนายน 2555
เรื่อง แผ่นฟิล์มต้านจุลชีพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
โรคปริทนั ต์อกั เสบเป็นโรคทีเ่ กิดกับเนือ้ เยือ่ ปริทนั ต์ คือ กลุม่ ของเนือ้ เยือ่ ทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบรากฟัน ท�ำหน้าทีย่ ดึ และพยุงฟัน
ท�ำให้ฟนั สามารถอยูใ่ นขากรรไกรได้ โรคปริทนั ต์จะเริม่ จากการอักเสบบริเวณเหงือกและลุกลามไปยังโครงสร้างค�ำ้ จุนฟัน
สาเหตุเกิดจากจุลชีพทีอ่ ยูใ่ นคราบจุลนิ ทรียท์ ยี่ ดึ เกาะกับผิวฟันใกล้ขอบเหงือกปล่อยสารทีเ่ ป็นพิษต่อเซลล์เนือ้ เยือ่ ปริทนั ต์
ท�ำให้โครงสร้างตัวค�ำ้ จุนฟันถูกท�ำลาย
ยาต้านจุลชีพทีใ่ ช้ในการรักษาโรคปริทนั ต์อกั เสบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทออกฤทธิท์ วั่ ร่างกายและประเภท
ออกฤทธิเ์ ฉพาะที่ ยาประเภทออกฤทธิท์ วั่ ร่างกายมักเป็นแบบรับประทาน มีราคาถูก แต่ขอ้ เสียคือ ต้องทานยาปริมาณมาก
เฉพาะที่สามารถน�ำส่งยาเข้าสู่บริเวณร่องลึกปริทันต์ได้โดยตรง
สรุปเทคโนโลยี
เป็นยาต้านจุลชีพแบบออกฤทธิ์เฉพาะที่ในรูปของแผ่นฟิล์มบาง ไม่มีส่วนผสมของสารละลายอินทรีย์ ออกฤทธิ์ได้นาน
และน�ำส่งยาได้ง่าย โดยเป็นระบบน�ำส่งแบบหนึ่งหน่วยขนาดยาท�ำให้ลดการปนเปื้อนข้ามได้ โดยผลิตภัณฑ์ตามการ
ประดิษฐ์นี้สามารถน�ำส่งยาต้านจุลชีพเข้าสู่บริเวณร่องลึกปริทันต์และสามารถรักษาระดับยาได้เป็นเวลานาน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นยาต้านจุลชีพส�ำหรับรักษาโรคปริทันต์อักเสบที่อยู่ในรูปของแผ่นฟิล์มบาง สามารถออกฤทธิ์เฉพาะที่ได้นาน
อย่างน้อย 5 วัน
ไม่มีตัวท�ำละลายอินทรีย์เป็นส่วนผสม จึงไม่มีสารตกค้างในระบบน�ำส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0 4320 2733, 08 6451 4455
โทรสาร : 0 4320 2733
e-mail : tlo@kku.ac.th
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สูตรต�ำรับยาสมุนไพรส�ำหรับแก้ไอ
นักวิจัย
นายธีรวัฒน์ สุดขาว
คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000578 ยื่นค�ำขอวันที่ 10 เมษายน 2558
เรื่อง สูตรต�ำรับยาสมุนไพรส�ำหรับแก้ไอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อาการไอที่เกิดจากจากการอักเสบของล�ำคอ เป็นอาการที่รบกวนการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ยาแก้ไอ จึงเป็นทางเลือก
ที่ผู้บริโภคนึกถึงเมื่อมีอาการ ซึ่งพบว่ายาแก้ไอที่ท�ำมาจากสมุนไพรได้รับความนิยมสูง โดยทางการแพทย์แผนไทยมี
สมุนไพรทีช่ ว่ ยรักษาอาการไอ และเจ็บคอหลายชนิด เช่น ขิง เสนียด ฟ้าทะลายโจร มะแว้งเครือ มะขามป้อม เป็นต้น
ทั้งรูปแบบที่เป็นน�้ำ  และบดผงละลายน�้ำจิบแก้เจ็บคอ และปัจจุบันก็มีการน�ำสารสกัดจากสมุนไพรมาผลิตเป็น
ยาสมุนไพรแก้ไอจ�ำหน่าย ส่วนใหญ่มักมีการระบุส่วนประกอบ เช่น สารสกัดมะขามป้อม สารสกัดมะแว้ง สารสกัด
ชะเอมเทศ หรือสารสกัดเสนียด เป็นต้น อีกทัง้ ยาแก้ไอสมุนไพรทีม่ กี ารจดสิทธิบตั รแล้วนัน้ พบว่ามีการมีการใช้สารสกัด
มะขามป้อมเป็นตัวยาหลักเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีต�ำรับยาสมุนไพรบรรเทาอาการไอที่มีระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ
หลายต�ำรับประกอบด้วยสมุนไพร เช่น รากชะเอมเทศ บ๊วย มะนาวดองแห้ง เหง้าว่านน�ำ 
้ ผลมะแว้งเครือ ดอกกานพลู
เนือ้ ลูกสมอพิเภก เปลือกอบเชย เนือ้ ลูกมะขามป้อม ดอกเก๊กฮวย หล่อฮัง่ ก๊วย ผิวส้มจีน เนือ้ ลูกสมอ รากชะเอมไทย
ดอกกานพลู ใบสวาด ใบตานหม่อน ใบกะเพรา ฯลฯ แต่ไม่มีการใช้สมุนไพรชื่อ “โทงเทง” เป็นส่วนประกอบร่วมกับ
สมุนไพรอืน่ ๆ มาก่อน โทงเทงเป็นสมุนไพรทีม่ รี สขม สรรพคุณช่วยรักษาทอนซิลอักเสบ หอบหืด แก้เจ็บคอ และรักษา
อาการไอเรื้อรัง ดั้งเดิมมีการใช้โทงเทงต�ำละลายสุรา หรือน�้ำส้มสายชูชุบส�ำลีอมกลืนน�้ำ  แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้ฝี
ในคอได้ดีมากหรือต้มใส่น�้ำตาลทรายแดงและเกลือเล็กน้อยอมแก้เจ็บคอยังไม่พบการใช้เป็นส่วนประกอบในต�ำรับยา
บรรเทาอาการไอร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ มาก่อนซึ่งตามหลักการแพทย์แผนไทยแล้วการผสมโทงเทงซึ่งมีรสขม สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาของยาแก้ไอได้ดี ทางผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นสูตรยาสมุนไพรแก้ไอขึ้นมาใหม่ โดยใช้
สมุนไพรบางชนิดจากยาบรรเทาอาการไอตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ท�ำการคัดเลือกตามหลักการแพทย์แผนไทย
โดยให้ได้รส กลิ่น และสรรพคุณที่ดี ได้แก่ มะขามป้อม ชะเอมเทศ มะแว้งเครือ เสนียด น�้ำตาลกรวด น�้ำมะนาว
น�้ำขิง เกลือ และเมนทอล โดยเพิ่มสมุนไพรที่ไม่เคยมีการใช้ผสมเป็นต�ำรับยาแก้ไอมาก่อน คือโทงเทง
อีกทั้งผู้ประดิษฐ์มีการใส่น�้ำมะนาวสดในต�ำรับยา แทนการใช้น�้ำมะนาวแทรกเกลือเป็นกระสายร่วมกับผงยา เพื่อเพิ่ม
สรรพคุณของการขับเสมหะ และง่ายต่อการรับประทาน และใช้น�้ำขิงสดผสมช่วยท้ายของการต้ม แทนการใช้ขิงแห้ง
บดผง เพื่อรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นจากการที่แพทย์จ่ายยาสูตรนี้ให้ป่วยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พบว่าใช้ได้ผลดี ผู้ป่วยพึงพอใจในผลการใช้ยา
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สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เป็นยาน�้ำที่ต้มมาจากสมุนไพร ประกอบด้วย โทงเทง มะแว้งเครือ เสนียด มะขามป้อม ชะเอมเทศ
น�้ำตาลกรวด น�้ำมะนาว น�ำ้ ขิง เกลือ และเมนทอล ที่ผ่านกรรมวิธี ขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ยาน�ำ้ ที่ได้จากการต้มสมุนไพร
ความมุ่งหมายของสิ่งประดิษฐ์นี้ คือ เพื่อจัดท�ำยาแก้ไอที่ผลิตจากสมุนไพรสูตรใหม่ ที่มีประสิทธิภาพบรรเทาอาการไอ
เจ็บคอ ช่วยท�ำให้ชุ่มคอ รสชาติดี และไม่มีส่วนประกอบที่ทำ� ให้เกิดโทษต่อร่างกาย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. มีส่วนประกอบของโทงเทงที่ช่วยรักษาการอักเสบของล�ำคอ และมีสรรพคุณครอบคลุมไปถึงการลดการบวมของ
ทอนซิล อีกทั้งมีสมุนไพรได้แก่ ชะเอม มะขามป้อม เสนียด มะแว้งเครือ ช่วยรักษาการอักเสบของล�ำคอ ลดไข้ ช่วย
เรื่องการหายใจ และรักษาหวัดได้ในต�ำรับเดียวกัน และส่วนผสมดังกล่าวท�ำให้ได้ต�ำรับยาแก้ไอที่รสชาติที่ดี ดื่มง่าย
2. มีการใส่น�้ำมะนาวสดและน�ำ้ ขิงสด และเกลือ ในต�ำรับยา แทนการใช้นำ�้ มะนาวแทรกเกลือเป็นกระสายร่วมกับผง
ยารักษาอาการไอเจ็บคอในอดีตซึ่งท�ำให้เกิดความยุ่งยากในการใช้ยายา นอกจากท�ำให้เกิดความสะดวกขึ้นแล้วยัง
เป็นการเพิม่ สรรพคุณต�ำรับยา ในการช่วยละลายและขับเสมหะ ท�ำให้ชมุ่ คอ ท�ำให้ได้ตำ� รับยาทีร่ สชาติทกี่ ลมกล่อมขึน้
และง่ายต่อการรับประทานไม่ทำ� ให้คอแห้ง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 9321, 09 0970 7099
โทรสาร : 0 7428 9339
e-mail : sitanon.a@psu.ac.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

อุปกรณ์รองรับของเสียจากการท�ำแผล
นักวิจัย
นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7536 ยื่นค�ำขอวันที่ 11 มิถุนายน 2555
เรื่อง อุปกรณ์รองรับของเสียจากการท�ำแผล (Wound dressing waste collector derice)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันขั้นตอนการท�ำแผลที่บริเวณต่างๆ ของร่างกายนั้น จะปฏิบัติการบนการรองรับ ซึ่งจะรองรับวัสดุสิ้นเปลือง
จากการท�ำแผล เช่น ผ้าพันแผล ส�ำลี หรือวัสดุทำ� แผลชนิดติดเชือ้ อืน่ ๆ ร่วมกับการรองรับน้พหรือสารคัดหลัง่ ทีเ่ กิดจาก
การท�ำแผล หลังจากนั้นขยะเหล่านั้นจะท�ำการแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนของวัสดุท�ำแผลติดเชื้อที่จะต้องแยก
เพื่อส่งไปเผาท�ำลาย 2. ส่วนของน�้ำล้างแผลและน�้ำคัดหลั่งติดเชื้อ ในปัจจุนบันการแยกขยะสองกลุ่มนี้ท�ำได้ค่อนข้าง
ล�ำบาก บุคลากรที่ท�ำการคัดแยกต้องท�ำหน้าที่เพิ่มหลายขั้นตอน และมีโอกาสที่บุคคลเหล่านั้นจะได้รับการปนเปื้อน
สารวัสดุติดเชื้อเหล่านี้ได้ง่าย
สรุปเทคโนโลยี
อุ ป กรณ์ ร องรั บของเสียจากการท�ำแผล สามารถกรองวัส ดุสิ้นเปลืองจากการท�ำแผลและน�้ำ คัดหลั่งติดเชื้อหรื อ
ของเหลวอื่นๆ ที่เกิดจากการท�ำแผลออกจากกันเพื่อส่งแยกท�ำลายได้อย่างถูกต้อง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
อุปกรณ์รองรับของเสียจากการท�ำแผล สามารถกรองวัสดุสิ้นเปลืองจากการท�ำแผลและน�้ำคัดหลั่งติดเชื้อหรือ
ของเหลวอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการท�ำแผลออกจากกันเพือ่ ส่งแยกท�ำลายได้อย่างถูกต้อง ท�ำให้สะดวกต่อการคัดแยกขยะติดเชือ้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร : 0 3810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

อุปกรณ์ส�ำหรับตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีตัวก�ำหนดระดับน�ำ้ หนัก
นักวิจัย
รศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 01001000443 ยื่นค�ำขอวันที่ 3 มีนาคม 2553
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
โรคเบาหวานเป็นภาวะที่มีระดับน�้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาส�ำคัญของโลก
การป้องกันความพิการจากการตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่ท�ำได้ คือ การบริหารเท้าและดูแลเท้าให้ถูกวิธีทุกวัน
นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติของเส้นประสาทที่เท้า หรือตรวจการสูญเสีย
การรับรู้ความรู้สึกที่เท้า หรือเรียกสั้นๆ ว่า การตรวจเท้าเบาหวาน (diabetic foot examination)
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์สำ� หรับตรวจเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ตี วั ก�ำหนดระดับน�ำ้ หนักการกดตามการประดิษฐ์นี้ ซึง่ ประกอบด้วย ด้ามจับ
เส้นเอ็น (Bi-filament) และฝาครอบเส้นเอ็น (Bi-filament) โดยที่เส้นเอ็น (Bi-filament) ประกอบด้วย เส้นเอ็น
เส้นที่ 1 ท�ำหน้าที่ในการตรวจวัดการสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า และเส้นเอ็นเส้นที่ 2 ท�ำหน้าที่เป็นตัวก�ำหนด
ระดับน�้ำหนักการกด (land mark) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย เพื่อเพิ่มมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในตรวจสอบ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นเี้ กีย่ วข้องอุปกรณ์ตรวจเท้าผูป้ ว่ ยเบาหวานทีป่ ระกอบด้วย ด้ามจับและเส้นเอ็น (Bi-filament) ทีม่ หี น้าที่
ในการตรววัดการสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกที่เท้า โดยเส้นเอ็นเส้นที่ 1 ท�ำหน้าที่ในการตรวจวัดการสูญเสียการรับรู้
ความรูส้ กึ ทีเ่ ท้า และเส้นเอ็นเส้นที่ 2 ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดระดับน�ำ้ หนัก (land mark) เพือ่ ให้ผใู้ ช้สามารถใช้งานได้งา่ ย
เพิ่มมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในการใช้อุปกรณ์ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวานเพื่อคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่มีการสูญเสีย
ประสาทรับรู้ความรู้สึก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร : 0 3810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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กลุ่มซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์
11 ผลงาน

เทคโนโลยีเด่น (Investors' Day)

whatSERS: ชิปขยายสัญญาณรามาน
ชิปช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจวัดเอกลักษณ์ของสารเคมีดว้ ยเทคนิค Raman Spectroscopy ให้สามารถวัดสัญญาณ
ของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในปริมาณน้อยระดับ trace concentration ได้   
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
whatSERS ได้รบั การวิจยั และพัฒนาขึน้ ด้วยเทคนิคการเคลือบฟิลม์ ขัน้ สูง ท�ำให้ได้ฟลิ ม์ บางโครงสร้างนาโนของโลหะเงิน
ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะตัว สามารถขยายสัญญาณรามานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคา่ อัตราการขยายสัญญาณสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันทีม่ ขี ายในท้องตลาดกว่า 100 เท่า ในขณะทีม่ ตี น้ ทุนในการผลิตทีต่ ำ�่ กว่า พืน้ ผิวขยายสัญญาณ
ประกอบด้วยชิป สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั การตรวจวัดสารตัวอย่างทีม่ คี วามเจือจางมากในระดับ trace concentration
ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเทคนิคการตรวจวัดสัญญาณรามานแบบปกติ
การประยุกต์ใช้งาน
ปัจจุบัน whatSERS สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น การตรวจพิสูจน์สารตกค้างทางการเกษตร เช่น
ยาฆ่าแมลง การตรวจพิสูจน์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ เช่น สารเสพติด สารระเบิด สารหมึกปากกา และการตรวจพิสูจน์
ทางการแพทย์ เช่น สารชีวโมเลกุล เป็นต้น
กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
กลุม่ คนทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับการแพทย์ เภสัชกรรม การตรวจพิสจู น์หลักฐาน นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ความมัน่ คง การเกษตร และ
การวิจัย
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
บริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องตรวจวัดสัญญาณรามาน
บริษัทผู้ผลิตหรือใช้งานเครื่องมือเคลือบฟิล์มแบบสูญญากาศ
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
1. ยืน่ จดสิทธิบตั รเรือ่ ง “แผ่นรองรับชนิดพืน้ ผิวขยายสัญญาณรามาน และวิธกี ารเตรียมแผ่นรองรับชนิดพืน้ ผิวขยายสัญญาณ
รามาน” เลขที่ค�ำขอ 1001000190 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
2. ยืน่ จดสิทธิบตั รเรือ่ ง “วิธกี ารตรวจหาสารระเบิดทางเคมีเชิงแสงด้วยแผ่นรองรับชนิดพืน้ ผิวขยายสัญญาณรามาน (Raman)
แบบแท่งเงินนาโน” เลขที่ค�ำขอ 1201001692 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555
3. ยืน่ จดสิทธิบตั รเรือ่ ง “วิธกี ารบ�ำบัดพืน้ ผิวขยายสัญญาณรามานทีเ่ สือ่ มประสิทธิภาพจากการเก็บรักษา ให้มปี ระสิทธิภาพ
ใกล้เคียงเดิมด้วยการใช้ไอออนของก๊าซ” เลขที่ค�ำขอ 1201002682 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555
4. ยืน่ จดสิทธิบตั รเรือ่ ง “วิธกี ารตรวจสอบการปลอมแปลงหมึกพิมพ์ธนบัตรด้วยเม็ดโลหะเงินนาโนขยายสัญญาณรามาน”
เลขที่ค�ำขอ 1301005400 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556
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5. ยืน่ จดสิทธิบตั รเรือ่ ง “ไบโอเซนเซอร์เชิงแสงแบบพืน้ ผิวขยายสัญญาณรามานส�ำหรับตรวจหาไกลโคโปรตีนชนิด NS1
จากเชือ้ ไวรัสเดงกี่ และกรรมวิธกี ารตรวจหาไกลโคโปรตีนชนิด NS1 ด้วยไบโอเซนเซอร์เชิงแสงดังกล่าว” เลขทีค่ ำ� ขอ
1301005227 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556
6. ยื่นจดสิทธิบัตรเรื่อง “กระบวนการการเพิ่มอายุการใช้งานของแผ่นรองรับขยายสัญญาณรามานชนิดโลหะเงิน”
เลขที่ค�ำขอ 1501003965 เมื่อเดือนกันยายน 2558
7. ยืน่ จดสิทธิบตั รเรือ่ ง “กระบวนการสร้างโลหะเงินซึง่ มีโครงสร้างแบบแท่งตัง้ ตรงบนแผ่นรองรับขยายสัญญาณรามาน”
เลขที่ค�ำขอ 1501003964 เมื่อเดือนกันยายน 2558
8. ยืน่ จดอนุสทิ ธิบตั รเรือ่ ง “กระบวนการตรวจหาอนุพนั ธ์ของแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยเทคนิคการกระเจิงแสงแบบรามาน”
เลขที่ค�ำขอ: 1503001194 เมื่อเดือนกันยายน 2558
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product development stage: Field Prototype
Production scale: Pilot scale

1

ชั้นตอนการใช้งาน
NACTEC SERS Chips
1. เก็บตัวอย่าง (SwabX แล้วนำ�สาร้ตองสงสัย
มาละลายในตัวทำ�ละลาย
2. หยดสารละลายลงบนชิป
3. วิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดสัญญาณรามาน

2

3

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์ : 0 2564 6900 ต่อ 2356
e-mail : business@nectec.or.th
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เทคโนโลยีเด่น (Investors' Day)

แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง (NETPIE)
จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)
รองรับการเชือ่ มต่อสือ่ สารได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา: NETPIE ช่วยให้อปุ กรณ์สามารถคุยกันได้โดยผูพ้ ฒ
ั นาไม่ตอ้ งกังวลว่า อุปกรณ์นนั้
จะอยูท่ ใี่ ด ทัง้ ในแง่ physical และ logical เพียงน�ำไลบรารีไ่ ปติดตัง้ ในอุปกรณ์ NETPIE จะรับหน้าทีด่ แู ลการเชือ่ มต่อ
ให้ทั้งหมด ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะอยู่ในเครือข่ายชนิดใด ลักษณะใด หรือแม้กระทั่งเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ใด ผู้พัฒนาสามารถ
ตัดปัญหากวนใจในการที่จะต้องมาออกแบบการเข้าถึงอุปกรณ์จากระยะไกล (remote access) ด้วยวิธีแบบเดิมๆ
เช่น การใช้ Fixed Public IP หรือการตั้ง Port Forwarding ในเราท์เตอร์ หรือการต้องไปลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ
Dynamic DNS ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความยุ่งยากและลดความยืดหยุ่นของระบบ ไม่เพียงเท่านั้น NETPIE ยังช่วยให้
การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปโดยง่ายโดยการออกแบบให้อุปกรณ์ถูกค้นพบและเข้าสู่บริการโดยอัตโนมัติ (automatic
discovery, plug and play)
รองรับการจัดการสิทธิและยืนยันตัวตนของอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่น: NETPIE ถูกออกแบบให้มี authorization/access
control ในระดับที่ละเอียดมาก กล่าวคือผู้พัฒนาสามารถออกแบบได้เองทั้งหมด เช่น สิ่งใดมีสิทธิคุยกับสิ่งใด สิ่งใด
มีสทิ ธิหรือไม่-เพียงใดในการอ่านหรือเขียนข้อมูล และสิทธิเหล่านีจ้ ะมีอายุเท่าใดหรือถูกเพิกถอนภายใต้เงือ่ นไขใด เป็นต้น
การจัดการสิทธิเหล่านี้สามารถท�ำได้ทั้งก่อนและหลังการขาย/ติดตั้งอุปกรณ์ (dynamic authorization)
รองรับการขยายตัวของระบบได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด: NETPIE มีสถาปัตยกรรมเป็น cloud อย่างแท้จริงในทุกระดับของ
ระบบ ท�ำให้เกิดความยืดหยุ่น และคล่องตัวสูงในการขยายตัว โมดูลต่างๆ ถูกออกแบบให้ท�ำงานแยกจากกันเพื่อให้เกิด
สภาวะ loose coupling และสื่อสารกันด้วยวิธีการ asynchronous messaging ช่วยให้แพลตฟอร์มมีความพร้อม
ใช้และ reliability สูง สามารถน�ำไปใช้ซ�้ำ  และพัฒนาต่อเติมได้ง่าย การขยายตัวของระบบท�ำได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธี
Scale Out ดังนั้นผู้พัฒนาไม่จำ� เป็นต้องกังวลกับการขยายตัวเพื่อรับโหลดที่เพิ่มขึ้นในระบบอีกต่อไป
คุณสมบัติของบริการ
NETPIE คือ Cloud Platform ที่ให้บริการในรูปแบบ Platform-as-a-Service ส�ำหรับอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
นักพัฒนาสามารถพัฒนาให้อุปกรณ์ของตัวเองเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในแบบ Internet
of Things  NETPIE มีองค์ประกอบสองส่วนคือ Cloud Platform และไลบรารี่ ซึง่ เป็นเสมือน Firmware หรือ Software
Development Kit (SDK) ส�ำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์ NETPIE จะช่วยดูแลการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยดูแล
เรื่องความปลอดภัย (Security) ความพร้อมใช้ (Availability) และการขยายตัวของระบบ (Scalability) นักพัฒนาจึง
ไม่ต้องกังวลเรื่องการบริหารจัดการระบบและการสื่อสารที่อยู่เบื้องหลัง
การประยุกต์ใช้งาน
NETPIE อ�ำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าและบริการแบบดัง้ เดิมให้กลายเป็นสินค้าและบริการแบบ
IoT โดย NETPIE ช่วยลดระยะเวลาและลดขั้นตอนการพัฒนาสินค้าและบริการแบบ IoT อีกทั้งช่วยลดภาระ
การบริหารจัดการดูแลโครงสร้างพืน้ ฐานระบบเซิรฟ์ เวอร์และระบบเก็บข้อมูล ภาคธุรกิจสามารถลดบุคลากรด้าน System
Administration และลดต้นทุนการจัดหาและดูแลเซิร์ฟเวอร์  
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กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าบุคคล ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สมองกลฝังตัว นักประดิษฐ์ (Maker) นักพัฒนาอิสระ
นักเรียน นักศึกษา
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ SME ผูป้ ระกอบการ Tech Startup บริษทั ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงบริษทั ผู้
ให้บริการ Solution Provider ที่ต้องการใช้ Internet of Things ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของตน
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
นักลงทุนเป้าหมายนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things และเปิดรับแนวคิด
และรูปแบบการท�ำธุรกิจแบบนวัตกรรม มีเจ้าหน้าที่เทคนิค หรือฝ่ายขายที่พร้อมท�ำการตลาดเชิงรุก โดยกลุ่มนักลงทุน
เป้าหมายอาจเป็นกลุ่มผู้ให้บริการด้าน System Integration, IT Solution Provider หรือ Cloud Provider
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สิทธิบัตร “ระบบ
ให้บริการเชื่อมต่อสรรพสิ่ง” เลขที่ค�ำขอ 1501005546 วันที่ยื่นค�ำขอ 15/09/2558 ทีมผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ พนิตา
พงษ์ไพบูลย์ กุลชาติ มีทรัพย์หลาก  เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์  ชาวีร์ อิสริยภัทร์
สิทธิบัตร “ระบบตรวจสอบและอนุญาตการเข้าถึงทรัพยากรระหว่างอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายข้อมูลและวิธีการดังกล่าว”  
เลขที่ค�ำขอ 1601003026 วันที่ยื่นค�ำขอ 26/05/2559 ทีมผู้ประดิษฐ์ ได้แก่ พนิตา พงษ์ไพบูลย์ กุลชาติ มีทรัพย์หลาก  
เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์ ชาวีร์ อิสริยภัทร์ เปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาบริการเสร็จและเริ่มให้บริการต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่ 16 กันยายน 2558 มีผู้ใช้ในระบบมากกว่า 1,800 คน
มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน NETPIE มากกว่า 10,000 อุปกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559)
ภาพรวมตลาด
MarketsandMarkets ได้คาดการณ์แนวโน้มการตลาดด้าน Internet of Things ว่าจะมีมลู ค่าถึง 290,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ภายในปี 20171 โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) 30.1% เริม่ ตัง้ แต่ปี 2012 ถึง 2017 รายงานนีไ้ ด้ศกึ ษามูลค่า
ของตลาดจ�ำแนกตามภูมิภาค และพยากรณ์ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีมูลค่าตลาด 92,800 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในระหว่างปี 2012-2017 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 33.2% ต่อปี สูงกว่าภูมิภาคอเมริกาเหนือซึ่งมีมูลค่าตลาด
56,300 ล้านเหรียญสหรัฐ และอัตราการเติบโต 28.3% ต่อปี ในด้านอุปสงค์ เทคโนโลยี Internet of Things
จะถูกขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ บริษัท Cisco Systems คาดการณ์ว่าจ�ำนวนอุปกรณ์
เหล่านี้จะเพิ่มเป็น 50,000  ล้านตัวในปี 2020  
ส�ำหรับประเทศไทยนั้น IoT นั้นยังเป็นคอนเซปต์ใหม่ และใช้อยู่ภายในภาคธุรกิจเฉพาะเท่านั้น เช่น ธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจติดตามฝูงรถ ธุรกิจค้าปลีก (Point of Sale) ยังไม่ได้ขยายเข้าสูภ่ าคครัวเรือน เนือ่ งจากต้นทุนของอุปกรณ์ยงั คงมี
ราคาสูง ส่วนในภาคอุตสาหกรรมนั้นก็ยังไม่แพร่หลายเช่นกันเนื่องจากยังขาดแคลนบุคคลากรที่เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม
เราสามารถประเมินตลาดภายในประเทศโดยพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีศักยภาพเป็นผู้น�ำการผลิตและให้บริการ
IoT ในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการ และซอฟต์แวร์สมองกล
ฝังตัว ในปีพ.ศ. 2557 ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าส่งออกสูงในล�ำดับที่ 12 ของโลก
หรือ 55,727.89 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 24 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย2 โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี
มูลค่าส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครือ่ งปรับอากาศ ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตซอฟต์แวร์และบริการมีมลู ค่าถึง 54,980 ล้านบาท
โดยเติบโต 9.4% จากปีกอ่ นหน้า ส่วนการผลิตซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวมีมลู ค่า 6,165 ล้านบาท เติบโต 6% จากปีกอ่ นหน้า3
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สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120  
โทรศัพท์ : 0 2564 6900 ต่อ 2566  
e-mail : support@netpie.io
MarketsandMarkets, Internet of Things Market & Machine-To-Machine Communication Market - Advanced Tech
nologies, Future Cities & Adoption Trends, Roadmaps & Worldwide Forecasts (2012 – 2017), September 2012.
2
กระทรวงพาณิชย์ (ข้อมูล: มูลค่าส่งออกรวม) และ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูล: มูลค่าส่งออก EE)
3
บทสรุปผู้บริหารอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล, SIPA (2558)
1
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Rapid and Portable Aflatoxin Sensor (AflaSense):
เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา
นักวิจัย
ดร.อดิสร เตือนตภนนท์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 65596 ยื่นค�ำขอวันที่ 4 เมษายน 2556 เรื่อง “ขั้วไฟฟ้ากราฟีนเพสส�ำหรับตรวจวัดด้วยเทคนิค
เคมีไฟฟ้าและวิธีการผลิตขั้วไฟฟ้ากราฟีนเพส”
ค�ำขอสิทธิบตั ร เลขที่ 65664 ยืน่ ค�ำขอ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เรือ่ ง “เครือ่ งตรวจวัดเทคนิคเคมีไฟฟ้าแบบพกพา
ส�ำหรับเซลล์ไฟฟ้าเคมี”             
ลิขสิทธิ์โปรแกรม “Mini Potentiostat” ส�ำหรับอ่านค่าเคมีไฟฟ้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพานี้ใช้เทคนิคการตรวจวัดปฎิกริยาเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าเคมี
กระแสไฟฟ้าที่วัดได้นี้จะถูก ค�ำนวนเป็นความเข้มข้นของสารเคมีนั้นๆ และแสดงผลโดยตรงผ่านจอ LCD ของเครื่อง
อย่างถูกต้องและรวดเร็วและใช้งานได้กับขั้วไฟฟ้า (test strip) แบบใช้แล้วทิ้งที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing
technology) โดยวัสดุนาโนกราฟีน (Graphene) ซึ่งจะสามารถท� ำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อ น
อะฟลาทอกซินที่มีประสิทธิภาพและความไวสูง ให้ผลการตรวจวัดที่รวดเร็ว ราคาถูกและผลิตได้รวดเร็ว และเป็น
เทคโนโลยีที่ใหม่มีความนิยม ในปัจจุบันและแนวโน้มการเติบโตสูง
สรุปเทคโนโลยี
เครื่อง AflaSense ที่พัฒนาขึ้นนี้ให้ความถูกต้องของผลการตรวจวัดอะฟลาทอกซินในตัวอย่างที่ 99% และให้ช่วง
การตรวจวัดอะฟลาทอกซิน ที่ 0 ถึง 80 ppb
จุดเด่นเทคโนโลยี
สามารถตรวจวัดค่าได้รวดเร็วโดยใช้เวลาในการวัดและแสดงผลในหน่วยวินาที (ไม่รวมกระบวนการ LAMP ประมาณ
60 นาที) ซึ่งเร็วมากเมื่อเทียบกับการวัดด้วยเทคนิดการวัด Aflatoxin แบบอื่น เช่น เทคนิค HPLC ที่ใช้เวลา           
8-15 ชม. และเทคนิค ELISA ที่ใช้เวลา 3 ชม. เป็นต้น  การใช้งานสะดวกและง่ายพร้อมจอแสดงผล LCD อยู่บน
ตัวเครื่อง      ซึ่งแตกต่างกับเครื่องวัดปฎิกริยาเคมีไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น ตัวแสดงผล อีกทั้งตัวเครื่อง
วัดอะฟลาทอกซินที่พัฒนานี้ยังมีขนาดเล็ก น�ำ้ หนักเบา พกพาไปตรวจวิเคราะห์นอกสถานที่ได้อย่างสะดวก
การใช้งานร่วมกับแผ่นตรวจหรือขั้วไฟฟ้ากราฟีน (Graphene) ซึ่งเป็นวัสดุนาโน (Nano material) ที่น�ำไฟฟ้า
ได้อย่างดีเยี่ยม ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีผลิตขั้วไฟฟ้าที่มีราคาถูก
ผลิตได้รวดเร็ว ให้ความถูกต้อง และแม่นย�ำในการผลิตแผ่นสูง โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถผลิตได้เองภายใน
ประเทศ
Read resuit
สถานภาพเบื้องต้น
Amplification
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิต
Sample
praparation
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
สนใจสอบถามข้อมูล
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1616
โทรสาร   : 0 2564 7003
e-mail : ipbiz@nstda.or.th
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ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติด้วยภาพ
จาก CMOS Sensor (CellScan)
นักวิจัย
คุณอังคาร จารุจารีต
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์โปรแกรม “CellsLab” ส�ำหรับประมวลผลการนับเซลล์
และอยู่ระหว่างการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์  
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การวินจิ ฉัยหรือคัดกรองโรคติดเชือ้ เบือ้ งต้น โดยระบบของผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยในการประมวลผลการนับเซลล์แบบกึง่ อัตโนมัติ
ส�ำหรับเซลล์ต่างๆ เช่น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว (ที่ผ่านการแยกเม็ดเลือดแดง-ขาวมาแล้ว) ยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
และเซลล์ไลน์ (Cell line) เป็นต้น
สรุปเทคโนโลยี
ขนาดเซลล์ที่สามารถวัดได้ 3-100 ไมครอน
ความแม่นย�ำในการนับ: ส�ำหรับ NIST Traceble Polystyrene Beads ขนาด 10 ไมครอน มีค่าความคลาดเคลื่อน
4.5 เมื่อเทียบกับ Flow Cytometer และ RBCs ขนาด 7-8 ไมครอน มีความคลาดเคลื่อน 6.1% เมื่อเทียบกับ
Automated Hematology Analyzer
ระบบมีขนาดเล็กกระทัดรัด น�ำ้ หนักเบา ให้ผลวิเคราะห์รวดเร็วและสามารถน�ำไปใช้งานภาคสนามได้
สะดวก ง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา สามารถใช้งานได้โดยไม่จำ� เป็นต้องเป็นผู้ชำ� นวญการ
มีราคาต�่ำกว่าเครื่องมืออื่นๆ ที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน
จุดเด่นเทคโนโลยี
ใช้อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ CMOS ในการตรวจนับเซลล์ ไม่มีการบิดเบือนของภาพเนื่องจากไม่ใช้เลนส์เป็น
ส่วนประกอบและเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต
พื้นที่ในการนับ (Field-of-View) ประมาณ 21 mm2 มากกว่ากล้องจุลทรรศน์ 40 เท่า และระยะลึกในการนับ
(Depth-of-Field) ประมาณ 0.4 mm. มากกว่ากล้องจุลทรรศน์ 400 เท่า เมื่อเทียบกับกล้องจุลทรรศน์
ก�ำลังขยาย (400x)
ใช้เวลาประมวลผลรวดเร็วภายใน 20 วินาที และค่าใช้จา่ ยในการนับต่อหนึง่ ตัวอย่างจะมีราคาถูกเมือ่ เปรียบเทียบกับ
การนับแบบปกติทั่วไป
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้สารเคมีย้อมเซลล์เพื่อนับจ�ำนวน
ในอนาคตโปรแกรมของระบบสามารถพัฒนาต่อยอดได้
ซึ่งจะสามารถนับเซลล์ชนิดต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น
โดยไม่ต้องท�ำการปรับแก้ฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่อง
สถานภาพเบื้องต้น
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
สนใจสอบถามข้อมูล
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1616
โทรสาร   : 0 2564 7003
e-mail : ipbiz@nstda.or.th
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Power Energy Consumption Monitoring System:
ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
นักวิจัย
ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันในปัจจุบันและถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญของการพัฒนา
ประเทศทุกด้าน ซึ่งอัตราความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย
(NTL) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบ
ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า NetSense ที่สามารถบอกค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าในหน่วย โวลต์ (V) แอมแปร์ (A) วัตต์ (W) โวลต์-แอมป์
(VA) และ โวลต์ แอมแปร์ รีแอคทีฟ (VAR) โดยอุปกรณ์สามารถส่งข้อมูลเพือ่ น�ำไปจัดเก็บบนเครือ่ งแม่ขา่ ย ซึง่ การส่ง
ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายที่ได้ออกแบบไว้
มีโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลและแสดงค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ค�ำนวณเป็นค่าใช้จ่ายของ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้น  ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานเป็น
การประหยัดค่าใช้จ่าย
มีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และส่งผ่านข้อมูลด้วยโปรโตคอล TCP/IP เพื่อเก็บข้อมูลเข้าสู่
เครื่องแม่ข่ายและเก็บเข้าฐานข้อมูล โดยผู้ดูแล/ผู้ใช้สามารถท�ำการควบคุมระบบได้จากส่วนกลาง ท�ำให้มีข้อมูล
ในการคาดการณ์ และการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในอาคารได้  
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ส�ำหรับวางแผนความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้า
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
สถานภาพเบื้องต้น
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์

สนใจสอบถามข้อมูล
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1616
โทรสาร   : 0 2564 7003
e-mail : ipbiz@nstda.or.th
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ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต�่ำมาก
(Near-Zero-Watt Standby System)
นักวิจัย
ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ สังกัด ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับนวัตกรรมไร้สาย (RFE)
หน่วยวิจัยนวัตกรรมไร้สาย และความมั่นคง (WISRU), เนคเทค, สวทช
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 1001000646 ยื่นค�ำขอวันที่ 22 เมษายน 2553
เรื่อง “ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานส�ำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า”
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 1201003308 ยื่นค�ำขอวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
เรื่อง “ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต�่ำมากส�ำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า”
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนส่วนใหญ่สามารถควบคุม เปิด-ปิดการท�ำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล ซึ่งยังคง
กินไฟฟ้าในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนบายอยู่ ซึ่งหากรวมการใช้ไฟพร้อมกันในปริมาณมากๆ ก็เกิดความสูญ
เสียไฟฟ้าไปโดยสูญเปล่าเป็นจ�ำนวนมากต่อปี ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต�่ำมาก (Near-Zero-Watt Standby
System) จะท�ำให้อปุ กรณ์ไฟฟ้าใช้ไฟในโหมดสแตนบายต�ำ่ มาก คิดเป็นปริมาณน้อยกว่าเกือบ 10 เท่า ซึง่ ใกล้เคียง
กับการถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเดินไปกดปุ่มเปิดปิดที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรง
สรุปเทคโนโลยี
ระบบที่พัฒนาขึ้นจะใช้พลังงานต�่ำมากในขณะที่ระบบอยู่ในโหมดสแตนบาย เมื่อผู้ใช้สั่งเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจะใช้
พลังงานที่ส่งมาจากรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมวงจรสวิทช์ให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยรีโมท
คอนโทรลอาจมีการหน่วงเวลาไว้เพื่อรอให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะส่งสัญญาณค�ำสั่งออกไป ท�ำให้
ผู้ใช้สามารถควบคุมการท�ำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะเข้าสู่โหมดการท�ำงานปกติ และเมื่อผู้ใช้สั่งปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภาคควบคุมจะตัดแหล่งจ่ายไฟและเข้าสู่โหมดสแตนบายโดยใช้พลังงานต�่ำมากขณะรอรับค�ำสั่งเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก
รีโหมดคอนโทรล
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สูญเสียพลังงานในโหมดสแตนบายต�ำ่ กว่า 10 มิลลิวัตต์
ใช้เทคโนโลยีการรับส่งพลังงานแบบไร้สายควบคู่กับการส่งสัญญาณควบคุมของรีโมทคอนโทรลในการควบคุม
การเปิดปิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า
สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้รีโมทคอนโทรลเช่น โทรทัศน์ วิดีโอ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
สามารถฝังหรือควบรวมเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าได้โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมไม่มาก
ราคาถูก
ความร่วมมือที่เสาะหา
ผู้บริโภค: น�ำระบบแบบกล่องส�ำเร็จรูปไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่
ผู้ประกอบการ: น�ำระบบควบรวมเข้าไปพร้อมกับการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356, 2382, 2399
e:mail : business@nectec.or.th

40

เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

การพัฒนาระบบห้องลองเสื้อเสมือนจริงโดยใช้กล้องคีเนค
นักวิจัย
นายภูวดล ศิริกองธรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ห้องลองเสื้อผ้าเสมืองจริงนี้จะช่วย อ�ำนวยความสะดวกให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการที่จะซื้อเสื้อผ้าแต่ไม่สามารถ
เดินทางไปทดลองสวมใส่ชุดตามสถานที่ต่างๆ ที่จัดจ�ำหน่ายเสื้อผ้าได้ หรือต้องการความรวดเร็วในการเลือกซื้อเสื้อผ้า
ประโยชน์ของงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเสื้อผ้า รองเท้า
โดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องเดินทางไปทดลองสินค้าด้วยตัวเอง และมั่นใจได้ว่าชุดที่สั่งซื้อได้ขนาดที่เหมาะสมกับตัวผู้สวมใส่และ
รสนิยมการแต่งตัวของผู้สวมใส่
สรุปเทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยี Motion Detection ในการน�ำแบบเสือ้ ผ้ามาจ�ำลองชุดเสือ้ ผ้าแบบ 3 มิตมิ าใส่กระดูก ในโปรแกรม
3 มิตแิ ละท�ำการเชือ่ มต่อกับระบบการมองเห็นของกล้องคีเนคและใช้วธิ ที ำ� ให้การเคลือ่ นทีส่ มั พันธ์กนั ระหว่างตัวแบบชุด
3 มิติ และโครงกระดูกที่กล้องคีเนคมองเห็นมนุษย์ผ่านตัวกล้อง โปรแกรมที่พัฒนาจะมีเสื้อผ้าชนิดต่างๆ ให้ผู้ใช้
เลือกผ่านโปรแกรมและเชื่อมต่อกับระบบกล้องคีเนคแสดงผลทางจอแสดงผลเพื่อผู้ใช้จะสามารถตัดสินใจซื้อหรือ
ดูว่าชุดที่เลือกเหมาะสมกับตัวเองมากน้อย โดยจะแสดงผลเป็นรูปของลูกค้าพร้อมกับเสื้อผ้าที่เลือกผ่านโปรแกรมและ
ยังสามารถปรับขนาดของเสื้อหาให้เหมาะสมกับขนาดตัวของผู้สวมใส่ได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ห้องลองเสื้อผ้าเสมือนจริงจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วการเลือกชุดและการเลือกขนาดของ
เสือ้ ผ้า
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
นายภูวดล ศิริกองธรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 0 2763 2600 ต่อ 2742, 08 6842 2284
โทรสาร : 0 2763 2600
e-mail : puwadol@tni.ac.th
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กล้อง CCTV ตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
นาย อรรถพล ปนดี
นาย ณัฐวัฒน เขตวัง
สังกัด ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นปัญหาส�ำคัญที่ทุกประเทศต้องประสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนเมืองที่มีการจราจร
คับคัง่ ซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญทีก่ อ่ ให้เกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ซึง่ อุบตั เิ หตุจากการใช้รถจักรยานยนต์
ก็เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวติ ทีพ่ บได้บอ่ ยในผูท้ ใี่ ช้รถใช้ถนนซึง่ สมควรทีจ่ ะต้องด�ำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา วิธกี ารหนึง่ ทีส่ ามารถป้องกันและช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวติ ของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ได้ คือ
การสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะเห็นว่า การสวมหมวกนิรภัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลด
อัตราตายและลดโอกาสทีจ่ ะได้รบั การบาดเจ็บทีบ่ ริเวณศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ที่
จะต้องท�ำให้ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย
สรุปเทคโนโลยี					
ผลงานวิจัยนี้มีกล้อง 2 ตัว หน้า หลัง โดย กล้องตัวที่หนึ่งจับภาพด้านหน้าระหว่างที่ผู้ขับขี่ก�ำลังขับรถจักรยานยนต์
วิเคราะห์ว่าผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่ ถ้ามีการสวมหมวกนิรภัยให้ระบบบันทึกเก็บภาพไว้ในฐานข้อมูลในตาราง
ถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยให้เก็บภาพไว้ในฐานข้อมูลอีกตาราง, 2) กล้องตัวทีส่ องจับภาพด้านหลังโดยให้กล้องโฟกัสทีแ่ ผ่นป้าย
ทะเบียนรถแล้วท�ำการบันทึกลงฐานข้อมูล, 3) โดยมีการแบ่งฐานข้อมูลออกเป็น 2 หมวด ฐานข้อมูลหมวดแรกเก็บภาพ
ด้านหน้า-ด้านหลัง (จากกล้อง 1 และ 2) ของภาพที่ผ่านการวิเคราะห์ว่าถูกต้องตามกฎจารจร ฐานข้อมูลหมวดที่ 2
เก็บภาพ ด้านหน้า-ด้านหลัง (จากกล้อง 1 และ 2) ของภาพที่ผ่านการวิเคราะห์ว่าไม่ถูกต้องตามกฎจารจร รูปภาพ
ที่ถ่ายได้จากกล้อง 1 และ 2 อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันแต่คนละคอลัมน์ (ในกรณีรถคันเดียวกัน) โดยที่ชื่อของรูปภาพ
จะตั้งตามวันที่ เวลา ปัจจุบันเพื่อบันทึกข้อมูลน�ำไปใช้ในกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนต่อไป
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ชุดโซล่าเซลล์

กล้องตรวจจับ
ตัวที่ 1

กล้องตรวจจับ
ตัวที่ 2
Access point
Raspberry Pi 3

แบตเตอรี่

ช่องระบายอากาศ

ตัวอย่างกล้อง CCTV ตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

จุดเด่นของเทคโนโลยี
โดยการสร้างกล้องตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและแผ่นป้ายทะเบียน โดยเทคโนโลยี Image processing เพื่อน�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการตรวจจับป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังอ�ำนวยความสะดวกแก่ต�ำรวจจราจร
ในการที่ไม่ต้องตั้งด่านตรวจที่อาจจะท�ำให้จราจรภายในบริเวณนั้นติดขัด และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่
สวมหมวกนิรภัยมีมากขึ้นได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ กล้องตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและแผ่นป้ายทะเบียน
โดยเทคโนโลยี Image processing โดยมีการออกแบบตัวควบคุมที่เหมาะสมอย่างพอดีมิเช่นนั้นการท�ำงานจะไม่คงที่
และอาจจะท�ำให้เกิดผิดพลาดของระบบได้ เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ จึงจะต้องวางแผนเพือ่ ออกแบบและสร้างเครือ่ งควบคุม
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อใช้ในการทดลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ที่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0 5377 6395, 09 6773 1885
โทรสาร : 0 5377 6395  
มือถือ : 0 9185 87973
e-mail : firstiit@gmail.com
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เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

อุปกรณ์วัดสภาวะน่าสบาย (Thermal Comfort)
ในส�ำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย
ผศ. ดร. วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ และ ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการปรับอากาศในอาคารส�ำนักงาน อาคารที่อยู่อาศัย และอาคารโรงงานมีสัดส่วนสูง และ
การปรับอากาศจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสภาวะความน่าสบาย (Thermal comfort) ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานในห้องหรือพื้นที่
ปรับอากาศนั้น และควรจะสามารถวางแผนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในขณะที่ให้ผลเชิงบวกต่อการรักษาช่วงสภาวะ
ความน่าสบายตามมาตรฐาน ASHRAE ด้วย
แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบสภาวะน่าสบาย เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในการควบคุมจะช่วยการลดการใช้พลังงาน
ได้ต่อไป อุปกรณ์ต้นแบบนี้ได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยและทดสอบทางด้านอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะ
ผู้วิจัยได้คาดหวังว่าผลงานนี้จะน�ำมาซึ่งการใช้พลังงานและการสร้างสภาวะน่าสบายอย่างยั่งยืนเพื่อเทคโนโลยีอาคาร
โดยต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงาน และวิศวกรรมไฟฟ้า
อิเลคทรอนิกส์และควบคุม
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์วัดสภาวะความน่าสบายในโรงงานและส�ำนักงาน ขนาดมือถือ พัฒนาด้วยระบบสมองกลฝังตัวแบบ stand
alone สามารถกรอกข้อมูล 5 รายการ ได้แก่ อุณหภูมอิ ากาศ, อุณหภูมกิ ารแผ่รงั สีเฉลีย่ , ความชืน้ สัมพัทธ์, ความเร็วลม
และค่าความเป็นฉนวนของเสื้อผ้าของบุคคล สามารถแสดงค่า PMV เพื่อบอกระดับความน่าสบายใน 7 ระดับ
ได้แก้ ร้อน ค่อนข้างร้อน อุ่น สบาย เย็น ค่อนข้างเย็น และหนาว
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นอุปกรณ์แบบ Stand alone สามารถค�ำนวณผลแบบ
เรียลไทม์ ท�ำงานด้วยหน้าจอสัมผัส
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 0 2763 2600 ต่อ 2904, 08 6912 7633
โทรสาร : 0 2763 2600
e-mail : wipawadee@tni.ac.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

การลดความสูญเปล่าการด�ำเนินงาน
ผ่านระบบติดตามความเคลื่อนไหวด้วยรหัสคิวอาร์
นักวิจัย
อาจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา และ อาจารย์วราภรณ์ ชนะพรมมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000914 ยื่นค�ำขอวันที่ 11 มิถุนายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
วิธีการลดความสูญเปล่าด้วยระบบการติดตามความเคลื่อนไหวการผลิตผ่านรหัสบนมือถือที่สามารถรันบนระบบปฏิบัติ
การแอนดรอยด์และไอโอเอสโดยใช้รหัสคิวอาร์ร่วมกับใบคัมบังเพื่อใช้ติดตามและสื่อสารข้อมูลผ่านระบบประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ วิธีการลดความสูญเปล่าด้วยระบบนี้ใช้งานจริงกับโรงงานกรณีศึกษาซึ่งมีกระบวนการผลิตทั้งหมด 8
กระบวนการ ได้แก่ 1) วางแผนการผลิต 2) ตรวจสอบวัตถุดบิ 3) ผลิตสินค้า 4) ท�ำการจัดเก็บ 5) ควบคุมคุณภาพ
6) คลังสินค้า 7) เตรียมสินค้าพร้อมขนส่ง และ 8) จัดส่งให้ลูกค้า แต่ละฝ่ายสามารถติดตามการด�ำเนินงานได้ด้วย
เวลาจริงโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์ที่ปรากฏในใบคัมบังผ่านแอปพลิเคชั่นและส่งข้อมูลไร้สาย เช่น
Wifi 3G หรือ 4G ไปยังระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ฝ่ายจัดส่งให้กับลูกค้าจะมีความพิเศษกว่าทุกฝ่ายเนื่องจาก
มีพิกัดบอกสถานที่จัดส่งของลูกค้าและสามารถแสดงแผนที่จัดส่ง ค�ำนวณระยะทางและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน
เชือ้ เพลิงเพือ่ เก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ดา้ นการประหยัดพลังงาน จากการทดสอบระบบกับโรงงานกรณีศกึ ษาพบว่าระบบ
สามารถลดความสูญเปล่าได้ 100% และสามารถติดตามกระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการด้วยเวลาจริง ประสิทธิภาพ
ด้านการด�ำเนินงานของระบบร่วมกับพนักงานในโรงงานพบว่าระบบสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานให้
สามารถท�ำงานได้ดีขึ้นและลดปัญหาการสูญหายของเอกสารได้อีกด้วย
สรุปเทคโนโลยี
ระบบการติดตามความเคลือ่ นไหวการผลิตผ่านรหัสสามารถลดกิจกรรมทีไ่ ม่เพิม่ มูลค่าเกิดจากการติดตามกระบวนการผลิต
โดยประยุกต์แนวคิดแบบคัมบังร่วมกับการใช้แอพพลิเคชัน่ บนมือถือเพือ่ ติดตามกระบวนการผลิตแบบเวลาจริง ทดแทน
การใช้ระบบเดิมคือการเดินเอกสารไปยังแต่ละกระบวนการด้วยเหตุนี้จึงสามารถลดเวลาน�ำส่งข้อมูล ซึ่งถือเป็น
ความสูญเปล่าที่เป็นกิจกรรมไม่เพิ่มมูลค่าให้กับโรงงาน โดยหลังจากการใช้ระบบแอพพลิเคชั่นท�ำให้โรงงานมี
ประสิทธิภาพในการผลิต 100%
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นระบบที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการด�ำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วยเวลาจริง ลดความสูญเปล่า
ทีเ่ กิดขึน้ ในการด�ำเนินงาน เช่น ลดเวลา ลดกระดาษ ลดพลังงาน ลดการรอคอย และอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังสามารถน�ำข้อมูล
ไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการด�ำเนินงานทางธุรกิจอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0 5541 1096 ต่อ 1787-8, 08 6539 6295
โทรสาร : 0 5541 1096 ต่อ 1710
e-mail : chaiyanc@uru.ac.th
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แอพลิเคชั่นส�ำหรับขอความช่วยเหลือ
นักวิจัย
ผศ.ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ และคณะนักวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผูป้ ว่ ย หรือผูส้ งู อายุทอี่ ยูต่ ามล�ำพัง มีโอกาสเกิดอาการของโรค หรือหกล้ม บาดเจ็บ กระทันหัน โดยทีไ่ ม่มใี ครทราบว่า
ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งหากพบไม่ทันอาจท�ำให้เกิดอาการรุนแรงจนท�ำให้พิการหรือทุพพลภาพ หากมีอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีทสี่ ามารถใช้แจ้งเหตุ ก็จะท�ำให้ญาติหรือคนทีอ่ ยูใ่ กล้ ช่วยพาส่งโรงพยาบาล หรือเข้ามาช่วยเหลือได้ทนั
หรือแม้กระทัง่ ผูป้ ระสบเหตุในซากตึกถล่มก็จะช่วยให้สามารถค้นหาได้ ดังนัน้ จึงได้พฒ
ั นาแอพลิเคชัน่ ทีส่ ามารถบันทึก
รายละเอียดที่จำ� เป็นพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เพื่อลดโอกาสเสียชีวิตและทุพพลภาพ
สรุปเทคโนโลยี
แอพลิเคชั่นที่ใช้ส�ำหรับขอความช่วยเหลือ โดยการส่งเสียงไซเรนพร้อมส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เจ้าของ
ได้เลือกไว้ 5 หมายเลข พร้อมด้วยข้อมูลด้านสุขภาพและการรักษาและแจ้งพิกัดของผู้ขอความช่วยเหลือได้ ช่วยให้
ผูบ้ าดเจ็บ ได้รบั การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ลดโอกาสเสียชีวติ และทุพพลภาพ และยังช่วยค้นหาผูบ้ าดเจ็บ หรือใช้แจ้ง
เหตุได้อีกด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ใช้งานง่าย
2. มีเสียงไซเรน และส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
3. ใช้ ขอความช่วยเหลือ กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย
อุบัติเหตุ ประสบเหตุต่างๆ ซึ่งสามารถ
แจ้งพิกัดต�ำแหน่ง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ
ได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ภัทรนันท์ นาคาคง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 0 5596 8718, 08 4663 6268
โทรสาร : 0 5596 8724
e-mail : pataranann@nu.ac.th
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1. เปิดแอพลิเคชั่นและ เปิด จีพีเอส
2. ตั้งค่า
2.1 บันทึกโทรศัพท์ 5 หมายเลข
2.2 พิมพ์และบันทึกข้อมูลของตนเอง
3. กด บันทึก
4. เลือก ใช้/ไม่ใช้ ระบบพลิกเครื่ิง

จุดเด่นของผลงาน แอพลิเคชั่นส�ำหรับขอความช่วยเหลือ
1. ใช้งานง่าย
2. มีเสียงไซเรน และขอความข่วยเหลือ
3. ใช้ ขอความช่วยเหลือ กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
ประสบเหตุต่างๆ ซึ่งสามารถแจ้งพิกัดต�ำแหน่ง
ความคุ้มค่า ช่วยผู้บาดเจ็บ ได้รับความช่วยเหลือ
ช่วยค้นหาผู้บาดเจ็บ ใช้แจ้งเหตุ
ลดโอกาสเสียชีวิต ลดโอกาสทุพพลภาพ
			 ยังไม่มีคู่แข่ง

แอพพิเคชั่น ส�ำหรับขอความช่วยเหลือ
จีพีเอส เฮสเปอร์ gpsHelper

3

กลุ่มเภสัชภัณฑ์และเครื่องส�ำอาง

25 ผลงาน

เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

อนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง
นักวิจัย
ดร.สุวิมล สุรัสโม, ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย, นายจักรวาฬ ยศถาวรกุล
สังกัด ห้องปฏิบัติการระบบน�ำส่ง (NDS), หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ (NLH)
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1603000796 ยื่นค�ำขอวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีสูตรการประดิษฐ์นาโนอิมัลชั่นกักเก็บสารออกฤทธิ์ไล่ยุงที่เป็นสารสังเคราะห์
หรือสารเลียนแบบสารธรรมชาติรูปแบบโปร่งใส ที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงสูง ที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ส�ำคัญ
ไล่ยุง ไอคาริดิน (Icaridin) โดยการพัฒนาสูตรการประดิษฐ์นี้เป็นการเตรียมอนุภาคนาโนอิมัลชั่นให้มีขนาดในช่วง
50-200 นาโนเมตร โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการลดขนาดด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง และอัตราส่วนของสารลดแรงตึงผิว
ทีเ่ หมาะสม ซึง่ ยังคงได้นาโนอิมลั ชัน่ ทีม่ ลี กั ษณะใส มีความคงตัวสูง สามารถกักเก็บสารออกฤทธิไ์ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีฤทธิ์ไล่ยุงได้มากกว่า 6 ชั่วโมง อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
สรุปเทคโนโลยี
นาโนอิมลั ชัน่ กักเก็บสารสังเคราะห์ทอี่ อกฤทธิไ์ ล่ยงุ ตามเทคโนโลยีนเี้ ป็นการเตรียมอนุภาคนาโนด้วยเทคนิคอิมลั ซิฟเิ คชัน่
โดยมีสารออกฤทธิไ์ ล่ยงุ ไอคาริดนิ (Icaridin) ปริมาณ 5-20 เปอร์เซ็นต์โดยน�ำ้ หนักเป็นสารออกฤทธิห์ ลัก ซึง่ มีการปรับ
องค์ประกอบของสารทั้งตัวช่วยในการละลาย สารลดแรงตึงผิว เพื่อให้ได้เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท�ำให้เกิด
นาโนอิมลัชั่นที่มีความโปร่งใส โดยใช้พลังงานต�่ำ  (Low energy method) มีขั้นตอนการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อ
การผลิต ลดขั้นตอน และต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้เทคโนโลยีดงั กล่าว สามารถน�ำมาผลิตนาโนอิมลั ชัน่ กักเก็บสารสังเคราะห์ไล่ยงุ ได้งา่ ย เทคโนโลยีการกักเก็บ
ช่วยท�ำให้การใช้สารออกฤทธิไ์ ล่ยงุ Icaridin ในปริมาณทีน่ อ้ ยลงแต่ยงั มีประสิทธิภาพในการไล่ยงุ ได้เทียบเท่ากับการใช้สาร
ทีป่ ริมาณสูง อีกทัง้ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้นเี้ ป็นนาโนอิมลั ชัน่ ลักษณะใสทีม่ ฤี ทธิไ์ ล่ยงุ และมีขนาดของอนุภาคในระดับนาโนเมตร
ซึ่งท�ำให้มีพื้นที่ผิวของอนุภาคเพิ่มขึ้น สามารถควบคุมการระเหยของสารออกฤทธิ์ไล่ยุง ป้องกันการเสื่อมสภาพของ
สารออกฤทธิไ์ ล่ยงุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งมือทีม่ รี าคาแพง และยังได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ ฤี ทธิไ์ ล่ยงุ ได้มากกว่า
6 ชั่วโมง อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ความร่วมมือที่เสาะหา
บริษัทเอกชนที่มีความสนใจในการผลิต ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่น เพื่อการค้า หรือเพื่อการบริจาค
เชิงสาธรณะประโยชน์
สนใจสอบถามข้อมูล
นายภัทรพงษ์ พลเสน (เบนซ์) Putarapong Polasane
พัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BDTT)
งานพัฒนาธุรกิจ (BDV)
e-mail : putarapong.pol@nanotec.or.th
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เจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของพันซาด
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภภัค ใจภักดี และคณะ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503001023 ยื่นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
เรื่อง เจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของพันซาด  
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
สิวอักเสบมีสาเหตุสำ� คัญมาจากเชือ้ แบคทีเรียชนิด Propionibacterium acnes (P. acnes) ทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณผิวหนัง
เกิดการเจริญอย่างรวดเร็วและท�ำการย่อยไขมันไปเป็นกรดไขมันอิสระ ท�ำให้ผิวหนังอักเสบและบวมแดง หรืออาจมี
สาเหตุมาจากแบคทีเรียชนิดอื่นร่วมด้วย ได้แก่ Staphylococcus epidermidis จึงมีการรักษาสิวด้วยยาปฏิชีวนะ
ชนิดรับประทานและทาภายนอก เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ท�ำให้หัวสิวอักเสบและเป็นหนอง แต่การใช้ยาปฏิชีวนะชนิด
ทาภายนอกเป็นระยะเวลานาน มักพบการดื้อยาของเชื้อ และอาจเกิดการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลแทรกซ้อนเหมือน
ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน
สารส�ำคัญของผลิตภัณฑ์รักษาสิว มักเป็นสารที่มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่สัมพันธ์กับการเกิดสิว
ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่มีส่วนประกอบเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ จึงได้ศึกษาเพื่อคัดกรองพืช
76 ชนิดเพื่อหาพืชที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย P. acnes พบว่า สารสกัดหยาบพันซาดจัดอยู่ในกลุ่มที่มีฤทธิ์สูง มีฤทธิ์
ต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดี มีฤทธิ์ฝาดสมาน และต้านอนุมูลอิสระ
สรุปเทคโนโลยี
ผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ จึ ง น� ำ สารสกั ด หยาบพั น ซาดมาพั ฒ นาให้ อ ยู ่ ใ นรู ป ของเจลส� ำ หรั บ แต้ ม สิ ว ที่ มี ลั ก ษณะทางกายภาพที่ ดี
มีความคงตัว และมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis
ได้ดี มีค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมกับผิว มีความหนืดเหมาะสม เนื้อบางเบา ให้ความรู้สึกเย็นเมื่อทา สามารถ
แผ่กระจายบนผิวได้ดี แห้งไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่สัมพันธ์กับการเกิดสิว
มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์ / จินดาพร พลสูงเนิน / พิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  ชั้น 2 ส�ำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002   
โทรศัพท์ : 08 6451 4455, 0 4320 2733   
website : http://ip.kku.ac.th  
e-mail : panravee@kku.ac.th / tlo@kku.ac.th / pitcpo@kku.ac.th
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เซรั่มจากสารสกัดโปรตีนไหม
นักวิจัย
ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยสามารถผลิตเส้นไหมได้กว่า 400 ตันในแต่ละปี แบ่งเป็นเส้นไหมชุมชนราว 290 ตัน และเส้นไหม
อุตสาหกรรมประมาณ 176 ตัน โดยเส้นไหมประกอบด้วยโปรตีนหลัก 2 ชนิด ได้แก่ โปรตีนเส้นไหม (ไฟโบรอิน,
Fibroin) และ โปรตีนกาวไหม (เซริซิน, Sericin) โปรตีนไฟโบรอิน เป็นองค์ประกอบหลักประมาณร้อยละ 70-80
โดยน�้ำหนัก น�ำไปใช้เป็นเส้นใยทอเป็นผ้าไหม ส่วนโปรตีนกาวไหม คิดเป็นร้อยละ 20-30 โดยน�้ำหนัก จะถูกก�ำจัด
ออกมาจากเส้นไหม เป็นของเหลือทิง้ จากกระบวนการผลิตเส้นไหมดิบกว่า 30 ตันในแต่ละปีจากทัว่ ประเทศ โดยไม่มี
การน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ และหากไม่ก�ำจัดน�้ำกาวไหมอย่างถูกวิธีจะท�ำให้เกิด ปัญหากับสิ่งแวดล้อม
โปรตีนกาวไหมเซริซนิ มีคณ
ุ สมบัตดิ า้ นเวชส�ำอาง มีฤทธิเ์ ป็นสารต้านอนุมลู อิสระ ยับยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส
ยับยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์อลิ าสเทส ท�ำให้เกิดความชุม่ ชืน้ กับผิวพรรณเมือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ของผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอาง
จากคุณสมบัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโปรตีนกาวไหมมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นวัตถุดิบในเครื่องส�ำอาง จึงได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เซรั่มที่มีส่วนผสมสารสกัดจากไหมคุณภาพดี ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ พร้อมสนับสนุนให้ชมุ ชนกลุม่ ผูท้ อผ้าไหมของประเทศได้มโี อกาสสร้างรายได้จากการเป็นผูจ้ ดั เตรียม
วัตถุดิบชั้นดีป้อนให้อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป
สรุปเทคโนโลยี
สูตรต�ำรับเซรั่มบ�ำรุงผิวโดยใช้เทคโนโลยีการห่อหุ้มเซริซินด้วยลิโพโซม (Liposome) เพื่อกักเก็บสาระส�ำคัญและเพิ่ม
คุณสมบัตขิ องสารออกฤทธิแ์ ละช่วยการซึมซาบได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยส่วนผสมของอนุภาคห่อหุม้ เซริซนิ ระดับนาโนทีม่ คี วามคงตัว
ทางกายภาพเคมี ทดสอบความคงตัวไม่มกี ารแยกชัน้ และสามารถรักษาสภาพความคงตัวอยูไ่ ด้นานถึงสองปี มีการทดสอบ
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์และประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ตามมาตรฐาน มีการทดสอบ
การระคายเคืองในอาสาสมัครจ�ำนวน 200 คน พบว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ให้ความกระจ่างใสและเพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้แก่ผวิ พรรณ จากการทดสอบผิวของอาสาสมัครมีความชุม่ ชืน้ เมือ่ ใช้ผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องใน 2 สัปดาห์ และเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องใน 4 สัปดาห์พบว่ามีผิวขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวิจิตราภรณ์ ถนัดทาง
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ : 0 2141 1690
e-mail : wichitraporn@bedo.or.th
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นาโนอิมัลชันโลชันบ�ำรุงผิวของสารสกัดจากน�ำมันร�ำข้าวและทานาคา
นักวิจัย
รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง  
สังกัด ส�ำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1403000930 ยื่นค�ำขอวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง นาโนอิมัลชันโลชันบ�ำรุงผิวของสารสกัดจากน�ำมันร�ำข้าวและทานาคา
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
น�ำ้ มันร�ำข้าวมีวติ ามิน อี และสารต้านอนุมลู อิสระจากพืชธรรมชาติ มีฤทธิใ์ นการป้องกันอนุมลู อิสระท�ำลายเซลล์ จึงเป็น
ประโยชน์ตอ่ การน�ำไปพัฒนาและท�ำให้มมี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ ผสานกับการน�ำสารสกัดจากทานาคา สมุนไพรพม่าทีม่ กี ารใช้
ในการประเทืองผิวมายาวนานกว่าพันปี มีสมบัตสิ ำ� คัญในการต้านการอักเสบ ต้านแบคทีเรีย ต้านแสงยูวี เอ-บี ยับยัง้
การสร้างเม็ดสีเมลานิน และกระตุ้นการสร้างโปรคอลลาเจน จึงท�ำให้เด็กและสาวพม่าไม่มีสิว ฝ้า หน้าผ่องใส ชุ่มชื้น
ป้องกันเซลล์ผิวไม่แก่เกินวัย  การสกัดเอาสารส�ำคัญของทานาคามาพัฒนาร่วมกับน�้ำมันร�ำข้าวโดยใช้นาโนเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ท�ำให้อานุภาคอิมัลชันมีขนาดเล็กมากระดับนาโนเมตร  น�ำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวที่มี
ประสิทธิภาพในการซึมซาบสูง เพิ่มความชุมชื้นให้กับผิว สามารถใช้ได้กับผิวคนปกติทั่วไปและผู้ป่วยโรคผิวหนังที่มี
ปัญหาผิวอักเสบและผิวแห้งกร้าน
สรุปเทคโนโลยี
นาโนอิมลั ชันจากสารสกัดน�ำ้ มันร�ำข้าวและทานาคา เตรียมโดยมีสว่ นประกอบ ดังนี้ คือ สารสกัดน�ำ้ มันร�ำข้าว สารสกัด
ทานาคา สารลดแรงตึงผิว และน�้ำปราศจากอิออน (Deionized water) กรรมวิธีการผลิตนาโนอิมัลชันเทคโนโลยี
เพื่อช่วยในการกระจายตัวและลดขนาดของอนุภาค
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นสารสกัดวิตามิน อี และสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติของน�ำ้ มันร�ำข้าว ผสานกับสารสกัดจากสมุนไพรพม่า
ทานาคา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวโดยใช้นาโนเทคโนโลยีท�ำให้มีอานุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตร ช่วยให้
ซึมซาบเข้าสู่เซลล์ผิวได้ดี
มีฤทธิ์ในการต้านอนุมุลอิสระ ลดสิว ฝ้า และต้านการอักเสบ ป้องกันเซลล์ผิวถูกท�ำลายและแก่เกินวัย รวมทั้งเพิ่ม
ความชุ่มชื้นต่อเซลล์ผิว  
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณแสงนภา ตันสกุล
หน่วยงาน หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์   : 0 7567 2927 / 08 8449 0323
โทรสาร    : 0 7567 2928
e-mail : tsangnap21@gmail.com
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ผลิตภัณฑ์ต�ำรับโอสถพระนารายณ์
นักวิจัย
ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503001582 ยื่นค�ำขอวันที่ 25 กันยายน 2558
เรื่อง ผลิตภัณฑ์บาล์มที่มีส่วนผสมสมุนไพรในต�ำรับยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์
ค�ำขอสิทธิบัตร  เลขที่ค�ำขอ 1503001585 ยื่นค�ำขอวันที่ 25 กันยายน 2558
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมสมุนไพรในต�ำรับยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ต�ำรับโอสถพระนารายณ์ มีในสมัยอยุธยาและมีการรวบรวมต�ำรับยาไว้ถงึ 81 ขนาน เป็นยาทีป่ รุงถวายพระนารายณ์
มหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์ ประโยชน์ทปี่ ระจักษ์ชดั คือยาไทยนัน้ เป็นยาทีป่ รุงจากเครือ่ งยาหลายๆ อย่างรวมกัน
ตัวยาแต่ละอย่างในต�ำรับท�ำหน้าทีแ่ ตกต่างกันไป มีทงั้ ทีเ่ ป็นตัวยาหลักทีแ่ สดงฤทธิ์ ตัวยารองหรือยาช่วย ท�ำหน้าทีเ่ สริม
ฤทธิ์หรือลดความเป็นพิษของตัวยาหลัก แต่ละขนานมีสรรพคุณแตกต่างกันไป
ผลิตภัณฑ์ตำ� รับโอสถพระนารายณ์เป็นการพัฒนาสูตรยาทาพระเส้นต�ำรับโอสถพระนารายณ์ ประกอบด้วยตัวยาส�ำคัญ
13 ชนิด เดิมเป็นยาน�ำ้ ใช้ทาบริเวณทีม่ อี าการของโรค สรรพคุณแก้เส้นผิดปกติ แก้ลมอัมพาต แก้ลมปัตคาด แก้ตะคริว
แก้จับโปง แก้เมื่อยขบทั้งหลาย ต�ำรับโอสถพระนารายณ์มิได้เป็นเพียงภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
หากแต่ยังสะท้อนถึงการผสมผสานต�ำรับยาสมุนไพรในการแพทย์แผนไทยเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัว
อีกด้วย
สรุปเทคโนโลยี
สูตรเนื้อบาล์มแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย และสูตรเนื้อครีมส�ำหรับนวดคลายกล้ามเนื้อ จากต�ำรับโอสถพระนารายณ์
ที่ค�ำนึงถึงส่วนประกอบที่หาได้ง่ายมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพือ่ น�ำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาให้อยูใ่ นรูปแบบทีใ่ ช้งานได้งา่ ยขึน้ เข้ากับยุคสมัยแต่ยงั คงสรรพคุณการรักษาไว้
เป็นอย่างดี
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สูตรเนื้อบาล์มเหมาะส�ำหรับทาแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย บรรเทาอาการปวดเมื่อย และสูตรเนื้อครีมส�ำหรับนวด
คลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวิจิตราภรณ์ ถนัดทาง
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ : 0 2141 1690
e-mail : wichitraporn@bedo.or.th
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ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย
(แชมพู ครีมนวดผม และแฮร์โทนิก)
นักวิจัย
ดร.ณัตฐาวุฒิ  ฐิติปราโมทย์ และคณะวิจัย
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานภาพสิทธิบัตร
1. เลขที่ค�ำขอ 1503001732 วันที่ยื่นค�ำขอ 9 ต.ค.58 เรื่อง องค์ประกอบสารสกัดข้าวสังข์หยดที่มีฤทธิ์กระตุ้น
การเจริญเส้นผมและกรรมวิธีการเตรียมของสารนั้น
2. เลขที่ค�ำขอ 1503001576 วันที่ยื่นค�ำขอ 25 ก.ย.58 เรื่อง สูตรต�ำรับและผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางส�ำหรับเส้นผม
เพื่อกระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีสารสกัดข้าวสังข์หยดเป็นส่วนประกอบ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากข้าวสีแดงพื้นเมืองของไทยเป็นสารส�ำคัญในผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง พบว่า
สารสกัดข้าวสังข์หยด ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของเชลล์รากผมสูงที่สุด       จึงน�ำมาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์
ป้องกันผมร่วง
สรุปเทคโนโลยี
ผลส�ำเร็จของโครงการประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากข้าวสีแดงพื้นเมืองของไทยเป็นสารส� ำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
คือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยด ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของเชลล์รากผม และได้พัฒนา
สูตรต�ำรับผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงที่มีสารสกัดข้าวสังข์หยดใน 3 รูปแบบ ได้แก่ แชมพู ครีมนวด และแฮร์โทนิก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันผมร่วงทีม่ สี ารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย (แชมพู ครีมนวดผม และแฮร์โทนิก) สามารถลดการหลุดร่วง
ของเส้นผมได้มากถึง 70% ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ และท�ำให้ผมแข็งแรง หนาขึ้น อีกทั้งยังสามารถกระตุ้น
การงอกใหม่ของเส้นผมบริเวณศีรษะล้านได้ ภายใน 8 สัปดาห์ และยังปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคโดยไม่ทำ� ให้เกิดการระคายเคือง
นอกจากนี้ผู้ใช้มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในระดับที่ดี (คะแนนความพึงพอในมากกว่า 80%) ดังนั้น
สารสกัดข้าวสังข์หยดซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองของไทยสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในการป้องกันผมร่วงได้
และปลอดภัยต่อผู้ใช้ซึ่งสามารถใช้ทดแทนยาสังเคราะห์ส�ำหรับป้องกันผมร่วง (ยา minoxidil และ finesteride) ที่ต้อง
น�ำเข้าจากต่างประเทศและมีผลข้างเคียงต่อผู้บริโภคหากใช้เป็นระยะเวลานาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสารออกฤทธิ์และผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอาง อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอางและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจสอบถามข้อมูล
ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ “สวก.”
โทรศัพท์ : 02 579 7435 ต่อ 3305-3309
e-mail : cr_arda@arda.or.th
website : http://www.arda.or.th
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ผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผม
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์วัชรี คุณกิตต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการขอรับสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1401000812 ยื่นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การหลุดร่วงของเส้นผมเกิดได้จากหลายสาเหตุ  ได้แก่ พันธุกรรม, ต่อมไขมันท�ำงานผิดปกติ, สารเคมีในผลิตภัณฑ์
ตกแต่งทรงผม, การติดเชือ้ ราทีผ่ วิ หนังเกิดจากเชือ้ ราลุกลามเข้าเซลล์ผวิ โดยเฉพาะเซลล์ทตี่ าย ซึง่ พบได้ทวั่ ไปขึน้ กับชนิด
ของเชือ้ รา ต�ำแหน่งทีพ่ บว่าติดเชือ้ ราได้งา่ ยได้แก่ บริเวณทีม่ เี หงือ่ ออกมาก การระบายอากาศไม่ดี เชือ้ โรคบางชนิด เช่น
เชือ้ ราบนหนังศีรษะ เชือ้ แบคทีเรีย เป็นสาเหตุให้เกิดผมร่วงเป็นหย่อม เนือ่ งจากไปขัดขวางและท�ำลายระบบการเจริญ
เติบโตของเส้นผม ท�ำให้ผมร่วงก่อนเวลาอันควร
อาการผมร่วงที่มีสาเหตุจากเชื้อรา สามารถรักษาได้โดยการทายา แต่ถ้ายังไม่เห็นผลอาจเริ่มให้ยารับประทานซึ่งพบว่า
ในเพศชายมีผลข้างเคียงส�ำคัญคือ ความรู้สึกทางเพศลดลง ส่วนเพศหญิง มีหลักฐานยืนยันว่ายารับประทานไม่ได้ผล
ในเพศหญิง และยานี้มีผลต่อสตรีมีครรภ์เนื่องจากอาจท�ำให้ทารกเพศชายในครรภ์มีอวัยวะเพศผิดปกติได้
สรุปเทคโนโลยี
ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นสูตร Hair tonic ใหม่ ลดอาการผมร่วงที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากองุ่น มีประสิทธิภาพสูง
ในการยับยัง้ เชือ้ ก่อโรคเชือ้ ราบนหนังศีรษะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ ทดแทนการน�ำเข้ายาจากต่างประเทศ ลดค่าใช้จา่ ย
ในการรักษา ไม่ท�ำเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา และปัญหาการดื้อยาจากการใช้ยาต้านจุลชีพที่เป็นสาเหตุของโรค
บนหนังศีรษะ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
กระตุ้นการงอกของรากผมและการเจริญเติบโตของเส้นผม
ฆ่าเชื้อที่เป็นสาเหตุของรังแค ผมร่วง และ คันศีรษะ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์ / จินดาพร พลสูงเนิน / พิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 ส�ำนักงานอธิการบดี
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002   
โทรศัพท์ : 08 6451 4455, 0 4320 2733   
website : http://ip.kku.ac.th  
e-mail : panravee@kku.ac.th / tlo@kku.ac.th / pitcpo@kku.ac.th
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แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก
นักวิจัย
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ และคณะนักวิจัย
สังกัด ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างด�ำเนินการจดสิทธิบัตร
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบัน ทั่วโลกมีการน�ำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ รวมถึงใช้เป็นยารักษาโรคอย่างแพร่หลาย ประเทศไทยนิยมน�ำไพล
มาใช้ในการบรรเทาอาการปวด เคล็ด ขัดยอก โดยมีต�ำรับยาที่เตรียมจากน�ำ้ มันไพลในรูปแบบของครีม อย่างไรก็ตาม
ปริมาณตัวยาส�ำคัญในครีมไพล จะส่งผลต่อคุณภาพการรักษา กล่าวคือ ถ้ามากไป จะก่อให้เกิดการระคายเคือง แต่ถ้า
น้อยไป จะท�ำให้ประสิทธิภาพการรักษาต�ำ่ ลง
การวิจัยนี้ ได้พัฒนายาแก้ปวดจากสารสกัดไพลในรูปแบบแผ่นแปะที่ผลิตจากสารเมือก (mucilage) จากเมล็ดแมงลัก
โดยเตรียมสารสกัดจากธรรมชาติด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดต้นทุนในการผลิตยา  และสามารถควบคุม
ปริมาณสารส�ำคัญที่ออกฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อในสารสกัดไพลได้อย่างเหมาะสม
สรุปเทคโนโลยี
ผลส�ำเร็จของโครงการ คือ แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก ซึ่งสามารถรักษาอาการ
ปวดอักเสบกล้ามเนื้อ และไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแก่ผิวหนัง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก เป็นแผ่นแปะแก้ปวดทีพ่ ฒ
ั นามาจากการเตรียมสารสกัด
ไพลด้วยวิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Extraction) และ มีการควบคุมปริมาณสารส�ำคัญที่ออกฤทธิ์
แก้ปวดและต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อในสารสกัดไพล ท�ำให้แผ่นแปะที่เตรียมได้ มีปริมาณสารส�ำคัญเพียงพอต่อ
การออกฤทธิ์รักษาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อ รวมถึงสามารถควบคุมให้แผ่นแปะมีคุณภาพในการรักษาได้เหมือนกัน
ในทุกครั้งที่ผลิต นอกจากนี้ ตัวแผ่นแปะยังเตรียมมาจากสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง
แก่ผิวหนัง และกรรมวิธีการผลิตแผ่นแปะทั้งหมดยังเป็นกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Pharmacy) ด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายสารสกัดจากสมุนไพร อุตสาหกรรมยา สมุนไพร และวัสดุทางการแพทย์

สนใจสอบถามข้อมูล
ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ “สวก.”
โทรศัพท์ : 0 2579 7435 ต่อ 3305-3309
e-mail : cr_arda@arda.or.th
website : http://www.arda.or.th

55

เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

ไมโครอิมัลชันส�ำหรับกระชับสัดส่วน
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภภัค ใจภักดี และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการขอรับสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1501000235 ยื่นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
เรื่อง ผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
พฤติกรรมและลักษณะการใช้ชีวิตประจ�ำวันในปัจจุบัน มีผลให้มีการสะสมไขมันในชั้นผิวหนัง วิธีการลดปริมาณไขมัน
ใต้ผิวหนังที่มีใช้ในปัจจุบันท�ำได้หลายวิธี เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับทาเฉพาะที่ การนวดด้วยมือและด้วยเครื่องมือ
การใช้คลื่นอัลตราซาวด์ การดูดไขมัน เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับใช้ทาเฉพาะที่เพื่อกระชับสัดส่วน ลดปริมาณไขมันสะสมในชั้นใต้ผิวหนังนับเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด
เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด สะดวก สามารถใช้เองได้ รูปแบบผลิตภัณฑ์ทาเฉพาะที่มีหลายชนิด ได้แก่ เจล
โลชัน่ ครีม แต่ในรูปแบบของไมโครอิมลั ชัน ซึง่ เป็นระบบน�ำส่งทีเ่ ตรียมง่าย มีความคงตัวทางกายภาพดี มีความสามารถ
ในการท�ำละลายสารต่างๆ ได้สงู และสามารถน�ำส่งสารเข้าสูผ่ วิ หนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังไม่เคยมีผปู้ ระดิษฐ์มาก่อน
สรุปเทคโนโลยี
ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วนที่อยู่ในรูปแบบของไมโครอิมัลชันซึ่งสามารถน�ำสารสกัดคาเฟอีน
สารสกัดถั่วเหลือง สารสกัดพริก และสารส�ำคัญอื่นๆ ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยลดและป้องกันการสะสมของไขมันใต้ชั้นผิวหนัง
ให้สามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ดี มีความคงตัว มีประสิทธิภาพในการ
ช่วยลดกระชับสัดส่วน เช่น ต้นขา ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลืองน�ำ้ ตาล มีกลิ่นหอมของน�้ำมันตระกูลส้ม
สามารถกระจายตัวและซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดี สามารถล้างออกได้ง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้ส่วนผสมสารสกัดจากพืชเป็นสารออกฤทธิ์เพื่อใช้ในการดูแลรูปร่าง
มีผลการทดลองในอาสาสมัครหญิงที่ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย และไม่พบอาการแพ้ระคายเคืองผิวหนัง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์ / จินดาพร พลสูงเนิน / พิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 ส�ำนักงานอธิการบดี
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002   
โทรศัพท์ : 08 6451 4455, 0 4320 2733   
website : http://ip.kku.ac.th  
e-mail : panravee@kku.ac.th / tlo@kku.ac.th / pitcpo@kku.ac.th
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การพัฒนาครีมหมักผมจากสารสกัดตะไคร้
(Development of hair treatment from lemongrass extract)
นักวิจัย
ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผู้บริโภคยุคปัจจุบันหันมาใส่ใจสุขภาพของเส้นผมมากยิ่งขึ้น โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการดูแลเส้นผม
มีการน�ำสารสกัดสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมหมักผม ซึ่งสารสกัดสมุนไพรดังกล่าวนั้นมักมี
คุณสมบัติในการท�ำความสะอาดและบ�ำรุงเส้นผม และช่วยเพิ่มกลิ่นหอมตามชนิดของสมุนไพรที่น�ำมาใช้ในผลิตภัณฑ์
อีกด้วย (Mainkar & Jolly, 2001) สมุนไพรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์แชมพูที่มีจ�ำหน่ายตามท้องตลาด ได้แก่ สารสกัดจาก
มะกรูด มะค�ำดีควาย ขิง ว่านหางจระเข้ และอัญชัน ซึง่ มีสรรพคุณในด้านการบ�ำรุงหนังศีรษะและเส้นผม ซึง่ ได้ถกู น�ำมาใช้
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์แชมพู ครีมหมักผมและครีมนวดผมเพือ่ ลดปริมาณการใช้สารเคมีในต�ำรับ และช่วยให้ผลิตภัณฑ์
มีคุณสมบัติที่ดีในการบ�ำรุงหนังศีรษะ อีกทั้งได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคสูง (สุมนต์ทิพย์และคณะ, 2554)
สรุปเทคโนโลยี
การพัฒนาครีมหมักผมจากสารสกัดตะไคร้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ครีมหมักผมจากสารสกัดตะไคร้ ทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระซึง่ เป็นสาเหตุของปัญหาผมเสีย และช่วยบ�ำรุงผม ท�ำให้ผมชุม่ ชืน้่
เป็นเงางามและจัดทรงง่าย ไม่พันกัน และมีกลิ่นหอมติดทนนาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้

สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทรศัพท์ : 0 2473 7000 ต่อ 3000, 09 8825 1085
โทรสาร : 0 2472 5714
e-mail : scicenter2016@gmail.com

57

เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

การพัฒนาสูตรสารสกัดชาเขียวและส้มแขก
ที่มีฤทธ์ในการลดไขมันและน�ำ้ หนัก
นักวิจัย
รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
ส�ำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ส้มแขกเป็นภูมปิ ญ
ั ญาของชาวบ้าน ทีน่ ำ� มาใช้ในการประกอบอาหารประเภทแกงส้ม ต้มส้มขาหมู โดยมีฤทธิท์ างสมุนไพรใน
การลดไขมันและน�้ำตาลในเลือด เช่นเดียวกับสมุนไพรชาเขียวที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในรูปการชงดื่ม และ
เป็นแคปซูล โดยกลุ่มสมุนไพรชุมชนได้มีการให้ความรู้และมีการน�ำส้มแขกบดละเอียดบรรจุในแคปซูลเพื่อจ�ำหน่ายมา
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการรับประทานส้มแขกในปริมาณมากจะมีผลท�ำให้มีอาการระบายท้อง ในขณะที่ชาเขียว
จะท�ำให้เกิดอาการท้องผูก การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการผสานส้มแขกกับสมุนไพรชาเขียวในสัดส่วนที่เหมาะสมจะช่วย
แก้ปญ
ั หาจากอาการท้องผูกและระบายท้องได้ นอกจากนีย้ งั ผสานฤทธิใ์ นการลดระดับไขมันและน�ำ้ ตาลในเลือดได้อกี ด้วย
เนือ่ งจากสารสกัดสามารถเพิม่ ความไวของฮอร์โมนอินสุลนิ ยับยัง้ การท�ำงานของฮอร์โมน HMG CoA และเพิม่ การสร้าง
อะดิโปเนคติน ซึ่งจะช่วยในการเร่งการสลายไขมัน โดยเฉพาะไขมันที่สะสมบริเวณหน้าท้อง และรอบเอว (Adipose
tissue) รวมทั้งลดการเกิดลิปิดออกซิเดชัน ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
สรุปเทคโนโลยี
ุ หภูมิ แรงดัน และเวลาทีเ่ หมาะสม น�ำสารสกัดทีไ่ ด้มาพัฒนา
การสกัดสมุนไพรจากใบชาเขียวและผลส้มแขกด้วยน�ำ้ ทีอ่ ณ
สูตรให้ได้สดั ส่วนทีเ่ หมาะสมทีย่ งั คงฤทธิ์ และประสิทธิภาพคงเดิม หรือดีกว่าเดิมในด้านการลดไขมันและน�ำ้ หนัก รวมทัง้
การแก้ปญั หาอาการท้องผูกและการระบายท้องทีเ่ กิดจากการรับประทานสมุนไพรชาเขียวหรือส้มแขกอย่างใดอย่างหนึง่ เดี่ยวๆ
ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมผสานรวมกัน จากนั้นน�ำไปอบฆ่าเชื้อ และบรรจุ
แคปซูลในสภาวะปลอดเชื้อ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นสารสกัดธรรมชาติ 100% ทีช่ ว่ ยในการลดไขมันและน�ำ้ หนัก ไม่มผี ลต่อการท�ำลายตับและระบบประสาท มีฤทธิ์
ในการต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และต้านมะเร็ง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
แสงนภา ตันสกุล
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ : 0 7567 2927, 08 8449 0323
โทรสาร : 0 7567 2928
e-mail : tsangnap21@gmail.com
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ครีมกันแดดกันยุง
นักวิจัย
ดร.ชญานันท์ เอี่ยมส�ำอางค์
สังกัดศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1403000589 ยื่นค�ำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2557
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10522 เรื่อง ครีมกันแดดไล่ยุงออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน�ำ้
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000879 ยื่นค�ำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2558
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000880 ยื่นค�ำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ครีมกันแดดไล่ยุง เป็นการพัฒนาสูตรต�ำรับครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันยุง
ได้นานขึ้น จากสารไล่ยุงธรรมชาติที่ควบคุมการปลดปล่อยด้วยเทคโนโลยีจากตัวพาไขมันรูปแบบนาโน และสามารถ
ป้องกันรังสียูวีจากแสงแดด โดยที่ฤทธิ์ทั้งสองไม่มีผลหักล้างซึ่งกันและกัน วัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้มุ่งเน้น
เพื่อความปลอดภัยและมีเหมาะสมต่อผู้ใช้มากเนื่องจากส่วนประกอบที่ใช้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ สูตรต�ำรับใน
การเตรียมครีมนี้ยังสามารถพัฒนาในขั้นอุตสาหกรรมได้ง่าย และต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก นอกจากนั้นคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างสารไล่ยุงและสารที่ใช้ป้องกันแสงแดดยังไม่มีผลเปลี่ยนแปลงทั้งค่า SPF และ
ฤทธิ์ในการไล่ยุงอีกด้วย (SPF>15 และปกป้องยุงได้นานมากกว่า 6 ชั่วโมงจากห้องทดสอบของกองกีฏวิทยาทาง
การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)
สรุปเทคโนโลยี
ผลงานนวัตกรรมนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้องค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาเพื่อการควบคุมการปลดปล่อยของสารไล่ยุง
ด้วยเทคนิค Nanostructured lipid carrier (NLC) โดยเทคนิคนี้ช่วยเพิ่มความคงตัวของอนุภาคนาโน และเพิ่ม
ความสามารถในการกักเก็บสารส�ำคัญได้ในปริมาณทีม่ ากขึน้ โดยทัว่ ไปอนุภาคนาโนไขมันในรูปแบบ NLC นีจ้ ะสามารถ
กักเก็บสารส�ำคัญที่ไม่สามารถละลายน�้ำได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์อีกทั้งยังสามารถควบคุมการปลดปล่อยของสารส�ำคัญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย NLC นี้เป็นการเตรียมอนุภาคนาโนด้วยไขมันมากกว่า 1 ชนิด ท�ำให้ได้อนุภาคที่ไขมัน
อยู่ในรูปอสัณฐาน ท�ำให้มีพื้นที่ในการบรรจุสารส�ำคัญได้มากขึ้นเนื่องจากการจัดเรียงตัวที่ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งอนุภาค
นาโนไขมันมีขอ้ ดีในการน�ำส่งตัวยาหรือสารส�ำคัญทีด่ กี ว่าระบบอืน่ ๆ คือไขมันซึง่ เป็นส่วนประกอบในต�ำรับท�ำให้พนื้ ทีผ่ วิ
ของอนุ ภ าคสู ง ขึ้ น ท� ำ ให้ ก ารยึ ด เกาะกั บ ผิ ว หนั ง สู ง ขึ้ น และสามารถท� ำ ให้ เ กิ ด การปกคลุ ม ผิ ว เมื่ อ ทาลงบนผิ ว หนั ง
เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง
สามารถพัฒนาในขั้นอุตสาหกรรมได้ง่าย และต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก นอกจากนั้นเมื่อน�ำมารวมกับสารที่ใช้ป้องกัน
แสงแดดแล้ว ไม่มีผลท�ำให้ทั้งค่า SPF และฤทธิ์ในการไล่ยุงเสียไป
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
ครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติไล่ยุง:โดยฤทธิ์ส�ำคัญทั้งสอง คือ กันแดด และไล่ยุง ไม่มีผลหักล้างซึ่งกันและกัน
ส่วนประกอบส�ำคัญในการไล่ยุงถูกห่อหุ้มในรูปแบบอนุภาคนาโน จึงลดการระคายเคืองต่อผิวหนังรวมทั้งเพิ่มระยะ
เวลาการออกฤทธิ์ไล่ยุง
ด้วยกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยี เนื้อครีมทาแล้วไม่ทิ้งคราบขาว มีความคงตัวของเนื้อครีมส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
มีอายุที่นานขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
สโรชา เพ็งศรี
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1311
โทรสาร : 0 2564 7003
e-mail : sarocha.phengsri@nstda.or.th
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ครีมบ�ำรุงฝ่าเท้าจากกวาวเครือ
นักtวิจัย
ดร.เฉลียว เพชรทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เป็นการต่อยอดงานวิจัยที่น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้พัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เนื่องจาก
มีการเล็งเห็นว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีสมุนไพรเป็นจ�ำนวนมาก เช่น กวาวเครือแดง ไพร อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์จะ
เน้นในการน�ำสารสกัดทีไ่ ด้จากสมุนไพรกวาวเครือแดงเพราะมีสรรพคุณท�ำให้หลอดเลือดขยายตัว และท�ำให้เลือดไหลเวียน
ได้ดี มาใช้เป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ครีมบ�ำรุงฝ่าเท้า ซึ่งอยู่ในกลุ่มการสกัดตัวยาจากสมุนไพร
สรุปเทคโนโลยี
กรรมวิธีการสกัดสารสกัดจากกวาวเครือแดง และสูตรต�ำรับครีมบ�ำรุงฝ่าเท้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกวาวเครือ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์มสี ตู รเฉพาะ มีจดุ เด่นหรือสรรพคุณทีช่ ดั เจนในตัวของผลิตภัณฑ์ซงึ่ สารสกัดจากกวาวเครือแดงถือเป็นสาร
สกัดที่มีความน่าสนใจ
มีการสกัดจากสมุนไพรจ�ำนวน 11 ชนิด ได้แก่ กวาวเครือแดง ขมิน้ ใบบัวบก พลู ว่านม้าเหลือง อบเชย ตะไคร้หอม
ว่านม้าฮ้อ เถาเอ็นอ่อน ไพล และพญายอ ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และช่วยในการบ�ำบัดรักษา
และบ�ำรุงฝ่าเท้าได้ดีอย่างยิ่ง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 0 3463 3080
โทรสาร : 0 3463 3080
e-mail : krubi_50@hotmail.com
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เจลแต้มสิวจากแบคทีริโอซิน
นักวิจัย
รองศาสตราขารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
ส�ำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การรักษาสิวท�ำได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆ ซึ่งมีทั้งผลดีและผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะนั้น เช่น clindamycin
เป็นยารักษาสิวทีห่ ากใช้ตดิ ต่อกันเป็นเวลานานอาจท�ำให้เกิดการดือ้ ยา ไม่เกิดผลในการรักษา หรือการรักษาท�ำได้ยากขึน้
จึงได้มีความพยายามน�ำเอาสารสกัดจากสมุนไพรมาพัฒนาใช้เป็นเจลในการรักษาสิว เช่น เจลแต้มสิวจากสารสกัดของ
เปลือกมังคุด กระบือเจ็ดตัว และน�ำ้ มันหอมระเหยของยูคาลิปตัสและฝรั่ง
นักวิจัยได้พัฒนาคิดค้นเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของ “แบคทีริโอซิน” (Bacteriocin) ซึ่งเป็นโปรตีนชีวสารที่ผลิตจาก
จุลินทรีย์ โดยได้ศึกษาของคุณสมบัติของโปรตีนชีวสารดังกล่าว พบว่ามีฤทธิ์ปฏีชีวนะต้านและยับยั้งแบคทีเรียที่เป็น
สาเหตุของสิวได้เป็นอย่างดี นับเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของการใช้สารจากธรรมชาตินอกเหนือจากสมุนไพรเพือ่ การรักษาสิว
โดยปราศจากสารเคมี เจลแต้มสิวนีไ้ ด้ผา่ นกระบวนการทดสอบในงานวิจยั ซึง่ ยืนยันได้ถงึ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้บริเวณผิวหนังที่ทา
สรุปเทคโนโลยี
สูตรและกรรมวิธีผลิต “เจลแต้มสิวจากแบคทีริโอซิน” ช่วยยับยั้งและต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สารชีวภาพเตรียมได้จากจุลินทรีย์ใช้พื้นที่ในการผลิตน้อยแต่ได้ปริมาณสารออกฤทธิ์มาก ซึ่งถ้าใช้สารจากสมุนไพร
จ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการปลูกมาก
สารชีวภาพถูกเตรียมได้ง่ายโดยการตกตะกอนด้วยด้วยสารเคมีที่ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้าเป็นพฤษเคมีจ�ำเป็น
ต้องใช้สารเคมีมากชนิดเพื่อสกัดสารส�ำคัญโดยสารสกัดบางชนิด เช่น คลอโรฟอร์ม เอธิลอะซิเตท เป็นพิษต่อผู้
ปฏิบัติงาน/ตกค้างในสิ่งแวดล้อม
สารชีวภาพที่ผสมในสูตรเจลแต้มสิวไม่ก่อให้เกิดผื่นแพ้สัมผัส
เจลแต้มสิวที่ผสมสารชีวภาพออกฤทธิ์ต้านเชื้อก่อสิวเทียบเท่ากับ
เจลทาสิวทางการค้าclindalin gel
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวแสงนภา ตันสกุล
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ : 0 7567 2927, 08 8449 0323
โทรสาร : 0 7567 2928
e-mail : tsangnap21@gmail.com
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เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกากเมล็ดชา
เพื่อใช้ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนัง
นักวิจัย
อาจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1603000672 ยื่นค�ำขอวันที่ 22 เมษายน 2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กากเมล็ดชา ที่ได้จากการหีบน�ำ้ มันออกแล้วจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบน (Tea Seed Cake) มีสารซาโปนิน 11-18%
เป็นส่วนประกอบ สารซาโปนินเป็นสารประกอบไกลโคไซด์ (Glycoside compound) มีคุณสมบัติทําให้เกิดฟอง
ได้งา่ ย สารซาโปนินทีส่ กัดจากเมล็ดชา (Tea seed saponin) เป็นซาโปนินชนิดไตรเตอร์ปนิ นอยด์ ซาโปนิน (triterpenoid
saponin) ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย สารซาโปจีนิน (sapogenin), สารอะไกลคอน (aglycon) และกรด
อินทรีย์ ซาโปนินมีคณ
ุ สมบัตทิ างเคมีและกายภาพหลากหลาย เช่น คุณสมบัตติ า้ นจุลนิ ทรีย์ (antimicrobial) ต้านเชือ้ รา
(antifungal) และมีแนวโน้มที่สามารถใช้ควบคุมลูกน�้ำยุงลาย บางกรณีมีการใช้ในวงจ�ำกัดเนื่องจากมีรสขม ในเชิง
พาณิชย์มกี ารพัฒนากระบวนการใหม่ๆ และปรับปรุงเทคโนโลยีทมี่ อี ยูเ่ ดิม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสกัด การท�ำให้เข้มข้น
และการท�ำให้บริสุทธิ์
สรุปเทคโนโลยี
เจลทีม่ สี ว่ นผสมของสารสกัดกากเมล็ดชาเพือ่ ใช้ตา้ นเชือ้ ราทีผ่ วิ หนัง มีสว่ นประกอบของสารสกัดจากกากเมล็ดชา คาร์โบพอล
940 (Carbopol 940) ไตรเอทาโนลามีน(Triethanolomine) โพไพลีนไกลคอล (Propylene glycol) ซอลบิทอล
(Sorbitol) โพลีเอทิลีนไกลคอล (Polyethylene glycol 400) และน�้ำมี ลักษณะเป็นเจลใส สีน�้ำตาลอ่อน ไม่ขุ่น
ไม่เหนียว ไม่มีกลิ่น มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราที่ผิวหนังได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้ตา้ นเชือ้ ราทีผ่ วิ หนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีความคงตัว ไม่มกี ารแยกชัน้ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ของสี มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Candida albican, Trichophyton mentagrophytes, และ
Microsporum gypseum ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์ผิวหนังจากการทดสอบด้วยวิธี Resazurin
Microplate assay: REMA และไม่พบการระคายเคืองต่อผิวหนัง จากการทดสอบด้วยวิธี Reconstructed Human
Epidermal Model Epiderm (EPI-200-SIT), MTT assay
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร
ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
โทรศัพท์ : 0 5391 7014
โทรสาร : 0 5391 7004
e-mail : jetsadawat.vis@hotmail.com
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เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดเนระพูสีไทย
ส�ำหรับบรรเทาอาการอักเสบ
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท
ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9613 เรื่อง เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดเนระพูสีไทยส�ำหรับบรรเทาอาการอักเสบ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เนระพูสไี ทย หรือว่านค้างคาว มีชอื่ วิทยาศาสตร์วา่ Tacca chantrieri Andre อยูใ่ นวงศ์ Tacaceae เป็นไม้ลม้ ลุกอายุ
หลายปี มีเหง้าใต้ดิน พบได้ในป่าร้อนชื้นทุกภาคของประเทศไทย การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่า เหง้าของ
เนระพูสีไทยมีสารประกอบซาโปนินหลายชนิด และสารซาโปนิน (saponin) จากเนระพูสีไทยนี้ มีฤทธิ์ระงับปวด
ระงับการอักเสบ ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ ฤทธิต์ า้ นเอนไซม์ไซโคลออกซิจเิ นส (cyclooxygenase) และต้านจุลชีพ สามารถ
น�ำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและสิวอักเสบได้
สรุปเทคโนโลยี
เจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดเนระพูสีไทยส�ำหรับบรรเทาอาการอักเสบ มีส่วนประกอบหลักที่เป็นสารออกฤทธิ์ คือ
สารสกัดเนระพูสีไทยที่มีสารประกอบซาโปนิน เจลถูกท�ำให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เหมาะสมกับผิวหนังมนุษย์
มีความใสและความละเอียดของเนื้อเจล ปานกลาง ซึมผ่านผิวหนังได้ดี ไม่เหนียวเหนอะหนะ มีความคงตัวดีเมื่อเก็บ
ในอุณหภูมิห้อง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เจลทีม่ สี ว่ นผสมของสารสกัดเนระพูสไี ทยส�ำหรับบรรเทาอาการอักเสบ ยังไม่มปี รากฏในท้องตลาด และผ่านการทดสอบ
แล้วว่าผลิตภัณฑ์มีความคงตัวที่อุณหภูมิห้อง ไม่ปรากฏมีการแยกชั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่าง สี กลิ่น
และความหนืด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
นายเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร
ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
โทรศัพท์ : 0 5391 7014
โทรสาร : 0 5391 7004
e-mail
: jetsadawat.vis@hotmail.comv
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นวัตกรรมคุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่
นักวิจัย
รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบนั แนวทางการบ�ำบัดดูแลเพือ่ ช่วยเลิกบุหรี่ มีหลายรูปแบบ เช่น การใช้นโิ คตินทดแทน ยา bupropion, varenicline ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่และช่วยบรรเทาอาการถอนนิโคตินได้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการ
บ�ำบัดค่อนข้างสูง เนื่องจากระยะเวลาในการบ�ำบัดนาน(6เดือน)
สรุปเทคโนโลยี
คุกกี้หญ้าดอกขาวที่มีสารประกอบที่มีผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่น วัยท�ำงาน รับประทานง่าย รับประทานได้บ่ายครั้งตามต้องการ รสชาติดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณกฤศวิสุทธิ์ ถิรธนาอัครวัต (อาร์ท) / คุณจักรพงษ์ ค�ำสีเขียว (จักร)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0 4543 3456 ต่อ 3185, 09 6143 1304, 08 7237 6796
โทรสาร : 0 4543 3456
e-mail : art_615@hotmail.com, ubu_tlo@gmail.com
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นวัตกรรมลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ค่าใช้จา่ ยในการบ�ำบัดเพือ่ เลิกบุหรีค่ อ่ นข้างสูง เนือ่ งจากยาช่วยเลิกบุหรีย่ งั ไม่อยูใ่ นบัญชียาหลัก ท�ำให้ผปู้ ว่ ยต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายเอง ท�ำให้ประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่ลดลง นอกจากนี้ ยาช่วยเลิกบุหรี่ยังมีผลข้างเคียงเมื่อใช้เป็นระยะเวล
นานๆ ท�ำให้ผู้ใช้เลิกใช้ และไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ตามที่ตั้งใจไว้
สรุปเทคโนโลยี
ลูกอมหญ้าดอกขาว มีลกั ษณะเป็นเจลลีส่ นี ำ�้ ตาลเข้ม ซึง่ เป็นสีของน�ำ้ สกัดต้นหญ้าดอกขาว (Vernonia cinerea Less)
ผู้วิจัยได้ค้นคว้างานวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืชชนิดนี้ ก่อนน�ำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาว
โดยลูกอมเจลลี่หญ้าดอกขาวที่พัฒนาขึ้นมานั้น 1 เม็ด มีน�้ำสกัดหญ้าดอกขาว 1.2 กรัม ในน�้ำสกัดหญ้าดอกขาวมี
สารประกอบทางเคมีคือ เกลือไนเตรต เช่น โปแตสเซียมไนเตรต ที่มีฤทธิ์ท�ำให้ลิ้นชา ส่งผลท�ำให้รับรสชาติได้ลดลง
ดังนั้น เมื่อสูบบุหรี่จะท�ำให้ผู้สูบรับรสชาติของสารนิโคตินได้ลดลง ท�ำให้ลดการสูบบุหรี่ลงได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ประสิทธิผลในการช่วยเลิกบุหรี่ได้
ต้นทุนในการผลิตต�่ำ
ปลอดภัย อาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่น เพิ่มความดันโลหิต คลื่นไส้ คอแห้ง
พกพาสะดวก ใช้ง่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale
ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณกฤศวิสุทธิ์ ถิรธนาอัครวัต / คุณจักรพงษ์ ค�ำสีเขียว
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0 4543 3456 ต่อ 3185, 0 8159 3867
โทรสาร : 0 4543 3456
e-mail : art_615@hotmail.com,
ubu_tlo@gmail.com
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ผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวกาย
นักวิจัย
ดร.นภภัค ใจภักดี และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 130300879 ยื่นค�ำขอวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวกาย และกรรมวิธีผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว (scrubs) ใช้ส�ำหรับผลัดเซลล์ผิวเก่า ท�ำให้ผิวดูอ่อนเยาว์ กระตุ้นผิวหนังผ่านทางการนวดและยัง
สามารถท�ำความสะอาดผิวหนังได้อีกด้วย ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ส�ำหรับขัดผิวหน้าและผิวกาย
ผลิตภัณฑ์ขดั ผิวกายทีม่ อี ยูใ่ นท้องตลาดบางชนิดใช้สารขัดพอลิเมอร์สงั เคราะห์ซงึ่ อาจท�ำให้เกิดการบาดหรือระคายเคืองผิว
บางชนิดใช้สารขัดชนิดละลายน�้ำท�ำให้ต้องขัดอย่างรวดเร็ว และผลิตภัณฑ์ขัดผิวบางชนิดที่ใช้สารธรรมชาติเป็นผงขัด
มักประสบปัญหาการปนเปือ้ นของเชือ้ จุลนิ ทรียท์ มี่ ากับสารธรรมชาติ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มจี ลุ นิ ทรียใ์ นปริมาณมากเกินกว่า
ที่กำ� หนดไว้สำ� หรับผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
สรุปเทคโนโลยี
ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาต�ำรับผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายโดยเลือกใช้ผงถั่วเหลืองเป็นสารขัด และไอโซฟลาโวนซึ่งเป็นสารสกัด
จากถัว่ เหลืองเป็นสารส�ำคัญในต�ำรับ ในถัว่ เหลืองมีสารไอโซฟลาโวนทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ผิวหนัง สามารถกระตุน้ กระบวนการ
สร้างคอลลาเจนและอิลาสตินได้ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์เป็นสารต้านออกซิเดชันที่ดีสามารถช่วยป้องกันแสงยูวีและมะเร็ง
ผิวหนัง เนื่องจากสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองนั้นมีประโยชน์ต่อการบ�ำรุงผิวหนัง และยังไม่เคยถูกน�ำมาผลิต
ผลิตภัณฑ์ขดั ผิวมาก่อนเพือ่ ใช้ในการขัดผิวทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ งั้ ความคงตัวทางกายภาพและประสิทธิภาพในการให้ความชุม่ ชืน่
แก่ผวิ โดยไม่กอ่ ให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวเมือ่ ทดสอบในอาสาสมัคร สามารถขจัดเซลล์ผวิ หนังทีห่ ลุดลอกและเสือ่ มสลาย
ให้ผิวที่สะอาด
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีผลการวิจัยในระดับห้องทดลอง และมีการทดสอบในมนุษย์
มีประสิทธิภาพในการให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวและไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ : 08 6451 4455
โทรสาร : 0 4320 2733
e-mail : panravee@kku.ac.th
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ผลิตภัณฑ์น�้ำมันนวด
ที่มีส่วนผสมของน�้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
นักวิจัย
อาจารย์จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์
อาจารย์ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์
และอาจารย์นันทกานต์ ชินอัครวัฒน์
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11339 เรื่อง ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันนวดที่มีส่วนผสมของน�้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การนวดเป็นวิธกี ารบ�ำบัดโรค ดูแลรักษาสุขภาพ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจอย่างแพร่หลาย เพราะการนวดสามารถช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครียดได้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยและรักษาโรค ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ และ
ความสวยความงาม อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการท�ำสปา หรือนวดแผนไทยยังคงได้รับความนิยม และผู้ให้
บริการมักสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างในบริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส�ำหรับ
มะแขว่นนั้นเป็นพืชพื้นเมืองภาคเหนือที่แต่เดิมใช้ปรุงอาหาร ผู้วิจัยได้น�ำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยน�ำมาสกัด
น�ำ้ มันหอมระเหยเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นำ�้ มันนวด
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน�้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่นมีส่วนประกอบคือ น�้ำมันหอมระเหยจาก
ผลมะแขว่น ซึ่งมีสารประกอบกลุ่มโมโนเทอปีนส์ (monoterpenes) หลายชนิด ที่ส�ำคัญ คือ ลิโมนีน (limonene)
ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่สามารถระงับปวดหรือระงับการอักเสบได้ และน�้ำมันรองพื้นส�ำหรับผสม ที่เลือกได้จากน�้ำมัน
ดอกทานตะวัน น�้ำมันมะพร้าว หรือน�้ำมันข้าวโพด
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์มสี ดั ส่วนขององค์ประกอบทีแ่ น่นอนเป็นมาตรฐาน และผ่านการทดสอบแล้วว่าลดระดับของอาการปวดในกลุม่
ตัวอย่างได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
นายเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร
ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
โทรศัพท์ : 0 5391 7014
โทรสาร : 0 5391 7004
e-mail : jetsadawat.vis@hotmail.com
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ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี
Mosquito repellent Nanoemulsion Spray
นักวิจัย
นางสาวสุวิมล สุรัสโม
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1501000290 ยื่นค�ำขอวันที่ 22 มกราคม 2558
เรื่อง อนุภาคนาโนเพพื่อการกักเก็บสารสังเคาะห์ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ส�ำหรับป้องกันยุงซึ่งส่วนมากจะเป็นในกลุ่มของสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยสารเหล่า นั้นมีฤทธิ์
ในการไล่ยงุ ท่ดี แี ต่อย่างไรก็ตามยังมีขอ้ ด้อยในเรือ่ งของผลข้างเคียงท่อี าจเกิดขึน้ กับผูบ้ ริโภค ดังนัน้ สารธรรมชาติจงึ เป็น
อีกทางเลือกทีเ่ ข้ามามีบทบาทกับผลิตภัณฑ์ และได้มกี ารพัฒนาการป้องกันการระเหยและคุณสมบัตขิ องน�ำ้ มันหอมระเหย
หรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีการกักเก็บ (Encapsulation technology)
ที่ผ่านมีการแก้ปัญหาเรื่องความใสของนาโนอิมัลชั่นโดยปรับที่กระบวนการและล�ำดับขั้นของการเตรียม อีกทั้ง
ในเรือ่ งขององค์ประกอบ เช่น การเตรียมอิมลั ชัน่ รูปแบบใสด้วยการควบคุมอุณภูมเิ พือ่ ให้เกิดการกลับวัฏภาคของระบบ
(Phase inversion) ซึ่งในระบบนี้จะต้องมีการใช้อุณภูมิที่ค่อนข้างสูงถือเป็นข้อจ�ำกัดหนึ่ง ส�ำหรับการเตรียมอิมัลชั่น
ที่มีองค์ประกอบของสารท่ีไวต่อความร้อนซึ่งอาจจะสูญเสียคุณสมบัติบางอย่างได้ ทั้งต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียม
นาโนอิมลั ชัน่ ทีไ่ ด้มคี วามคงตัวต�ำ่ นอกจากนัน้ กระบวนการเตรียมด้วยการกลับวัฏภาคนัน้ จะท�ำให้ได้อมิ ลั ชัน่ ท่มี ขี นาดของ
อนุภาคท่คี่ อ่ นข้างใหญ่ในระดับไมโครเมตร ถ้าต้องการปรับลดขนาดอนุภาคให้เล็กลงในระดับนาโนเมตรก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้อง
อาศัยเครือ่ งลดขนาดอนภุาคด้วยความเร็วสูง (High speed) หรือแรงดันสูง (High pressure) ซึง่ เป็นการเพิม่ ขัน้ ตอน
และกระบวนการเตรียมอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนานาโนอิมัลชั่นท่ี่มีฤทธิ์ไล่ยุงท่ี่มีความใสและไม่ใช้เครื่องอัดแรงดันสูง
เพื่อให้ได้นาโนอิมัลชั่นที่มีฤทธิ์ไล่ยุงมีความคงตัวที่ดีจึงมีความส�ำคัญในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
สรุปเทคโนโลยี
สเปรย์นาโนอิมัลชั่นสมุนไพรไล่ยุงเป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงจากสารสกัดธรรมชาติภายใต้
การเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมลั ชัน่ ด้วยเทคโนโลยีพนื้ ฐาน ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีฤทธิไ์ ล่ยงุ ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบ
นาโนอิมลั ชัน่ แบบใส มีอนุภาคอิมลั ชัน่ ในระดับนาโนเมตรทีส่ ามารถกักเก็บน�ำ้ มันสารออกฤทธิแ์ ละกลิน่ ได้ นานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยปกป้องคุณสมบัติของน�้ำมันหอมระเหยท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวที่ดีมีประสิทธิภาพ
ไล่ยุงอย่างน้อย 3.5-4.5 ชั่วโมง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่เป็นองค์ประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ (DEET Free) มีฤทธิ์
ไล่ยงุ ยาวนาน ผ่านตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีสารท่ชี ว่ ยเพิม่ ความชุม่ ชืน้ กับผิวหนัง ช่วยปกป้อง
และดูแลผิวหนังได้อย่างอ่อนโยน ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบใส จึงสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยไม่กอ่ ให้เกิด
คราบขาว สามารถขยายและเพิ่มขนาดการผลิตในระดับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
สโรชา เพ็งศรี
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�ำนักงานจัดการสิทธิ์เทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1311
โทรสาร : 0 2564 7003
e-mail : sarocha.phengsri@nstda.or.th
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ไมโครอิมัลชันเพื่อบรรเทาปวดและอักเสบน�้ำมันไพลและสารสกัดพริก
นักวิจัย
ดร.นภภัค ใจภักดี และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1303001634 ยื่นค�ำขอวันที่ 18 ธันวาคม 2556
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ ไมโครอิมัลชันเพื่อบรรเทาปวดและอักเสบที่มีส่วนผสมของน�ำ้ มันไพลและสารสกัดพริก
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ เป็นหนึ่งกลุ่มอาการที่ท�ำให้ประเทศไทยต้องน�ำเข้ายา กลุ่มยาต้านอักเสบ
ปีละหลายพันล้านบาท การรับประทานยาต้านอักเสบอาจท�ำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ไตวาย หรือแพ้ยาได้
การใช้ยาทาแก้ปวดเฉพาะทีจ่ งึ เป็นอีกทางเลือกหนึง่ เช่น การใช้เจล ครีม หรือสเปรย์บรรเทาปวด ทีม่ ตี วั ยาต้านอักเสบ
พริกมีสารส�ำคัญที่มีประโยชน์ในทางยาคือ สารกลุ่มแคปไซซินอยด์ ออกฤทธิ์แก้ปวด มีฤทธิ์ท�ำให้ผิวร้อนแดงท�ำให้
ไม่รับรู้ความรู้สึกปวด รูปแบบยาเตรียมทางผิวหนังที่มีสารสกัดพริกเป็นส่วนผสม ได้แก่ ยาขี้ผึ้ง ครีม เจล โลชั่น
ยาถูนวด และแผ่นแปะ ส่วนไพลเมือ่ น�ำมาสกัดน�ำ้ มันไพลพบว่าให้ผลดีดา้ นลดอาการอักเสบ สามารถลดความแดงของ
ผิวหนังและบรรเทาอาการปวดได้ รูปแบบของสารสกัดไพลที่มีในปัจจุบันได้แก่ ครีม เจล น�ำ้ มัน แต่ยังไม่มีการผลิต
ในรูปแบบไมโครอิมัลชันมาก่อน
สรุปเทคโนโลยี
จากสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดด้วยการท�ำให้รบั รูส้ กึ ปวดได้นอ้ ยลงของสารสกัดพริก และสรรพคุณลดขบวนการ
อักเสบของน�้ำมันไพล การใช้สมุนไพรทั้งสองชนิดร่วมกันยอมส่งผลที่ดียิ่งต่อประสิทธิภาพการรักษาอาการปวดและ
อักเสบ จึงได้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ไมโครอิมัลชันเพื่อบรรเทาปวดและอักเสบที่มีส่วนผสมของน�้ำมันไพลและสารสกัดพริก
โดยรูปแบบไมโครอิมลั ชันเป็นระบบน�ำส่งยาทีส่ ามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการน�ำส่งสารเข้าสูผ่ วิ หนังได้ดี โดยไม่ทำ� ให้เกิด
การระคายเคืองอีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่หาได้ง่ายในประเทศไทย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ประกอบด้วยน�้ำมันไพลที่เตรียมให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน�ำส่งสารเข้าสู่ผิวหนังได้ดี โดยไม่ท�ำให้เกิดการระคายเคือง
แผ่กระจายได้ดีบนผิวหนัง โดยไม่ทิ้งคราบมันบนผิว และไม่เหนียวเหนอะหนะ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพรรณรวี กบิลพัฒน์
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ : 08 6451 4455
โทรสาร : 0 4320 2733
e-mail : panravee@kku.ac.th
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โลชั่นบ�ำรุงผิวผสมอนุภาคไมโคร / นาโนซิลค์
เพื่อลดริ้วรอยเหี่ยวย่นและท�ำให้ผิวหนังชุ่มชี้น
นักวิจัย
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9418 เรื่อง กรรมวิธีการเตรียมผงไหม (ไฟโบรอินและเซริซิน) เพื่อใช้ในงานด้านสิ่งทอ การแพทย์
และเครื่องส�ำอาง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
โลชั่นบ�ำรุงผิว ส่วนใหญ่ใช้ส�ำหรับเคลือบผิวหนัง เพื่อป้องกันปัญหาผิวหนังแห้ง ผิวหยาบกระด้าง ผิวเป็นสะเก็ด
ส้นเท้าแตกในช่วงฤดูหนาว อย่างไรก็ตามปัจจุบันในสถานที่ท�ำงาน และที่อยู่อาศัย เครื่องปรับอากาศเริ่มมีบทบาท
ส�ำคัญขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยที่มีอากาศร้อนอบอ้าว และร้อนชื้น จึงท�ำให้เกิดผิวหนังแห้ง
มากยิ่งขึ้น เมื่อท�ำงานหรือพักในห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
้ และน�้ำมันเป็นองค์ประกอบรอง เพื่อท�ำให้เกิดการป้องกันการสูญเสีย
โลชั่นบ�ำรุงผิวที่ผลิตขึ้น มีส่วนผสมหลักของน�ำ 
น�้ำจากผิวหนัง อย่างไรก็ตามหากโลชั่นบ�ำรุงผิวมีสูตรที่ไม่เหมาะสม จะท�ำให้ผู้ใช้เหนียวเหนอะหนะ และท�ำให้รู้สึก
ไม่สบายตัว นักวิจัยพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยพัฒนาสูตรโลชั่นบ�ำรุงผิวที่มีความหนืดน้อย เมื่อทาโลชั่นและ
ลูบไปบนผิวหนังสูตรโลชัน่ ทีค่ ดิ ค้นจะไม่ทำ� ให้เหนียวเหนอะหนะและเพิม่ องค์ประกอบของอนุภาคไมโคร/นาโนซิลค์ ทีผ่ ลิต
มาจากเส้นไหมไทยสีเหลือง ที่มีองค์ประกอบของกรดอะมิโนอย่างน้อย 18 ชนิด ช่วยเพิ่มสารอาหารให้เซลล์ที่สร้าง
“คอลลาเจน” และ “อีลาสติน” ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญ ท�ำให้ผวิ พรรณเต่งตึง ยืดหยุน่ ท�ำให้ผวิ พรรณ เนียน นุม่ กระชับ
เปล่งปลัง่ มากขึน้ จึงท�ำให้เกิดการสมานแผล ป้องกันปัญหาผิวหนังแห้ง ผิวหยาบกระด้าง ผิวเป็นสะเก็ด ส้นเท้าแตก
ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี
สรุปเทคโนโลยี
โลชัน่ บ�ำรุงผิวทีผ่ ลิตขึน้ มีสว่ นผสมหลักของน�ำ 
้ และน�ำ้ มันเป็นองค์ประกอบรอง เพือ่ ท�ำให้เกิดการป้องกันการสูญเสียน�ำ้
จากผิวหนัง ไม่ทำ� ให้เหนียวเหนอะหนะ โดยทีอ่ นุภาคไมโคร/นาโนซิลค์ ทีผ่ ลิตมาจากเส้นไหมไทยสีเหลือง มีองค์ประกอบ
ของกรดอะมิโนอย่างน้อย 18 ชนิด มีความเข้ากันได้กบั ร่างกายมนุษย์เป็นอย่างดี จึงท�ำให้เกิดการสมานแผล ป้องกัน
ปัญหาผิวหนังแห้ง ผิวหยาบกระด้าง ผิวเป็นสะเก็ด ส้นเท้าแตก ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ สีเหลืองจากกาวไหมไทย
เป็นสีที่ช่วยท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีสีสรรที่สวยงาม โดยไม่ต้องเติมแต่งสีสังเคราะห์แต่อย่างใด
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. อนุภาคไมโคร/นาโนซิลค์ที่ผลิต มี% Solid Content เกือบ 100% ท�ำให้อนุภาคมีความบริสุทธิ์สูงมากและ
ความละเอียดของอนุภาคไมโคร/นาโนซิลค์มีขนาดอนุภาคเล็กมาก (ประมาณ 600-800 นาโนเมตร เนื่องจาก
ความชื้นท�ำให้อนุภาคเกาะกันเป็นก้อน) ซึ่งยังไม่มีผู้ผลิตในประเทศไทย และต่างประเทศ (ที่ผลิตด้วยกระบวนการ
ที่จดอนุสิทธิบัตรนี้) ท�ำให้การแทรกซึมของอนุภาคไมโคร/นาโนซิลค์เข้าสู่ผิวหนังรวดเร็วขึ้น
2. ประกอบด้วยกรดอะมิโน 18 ชนิด ช่วยเพิ่มสารอาหารให้เซลล์ที่สร้าง “คอลลาเจน” และ “อีลาสติน” ซึ่งมีบทบาท
ส�ำคัญ ท�ำให้ผิวพรรณเต่งตึง ยืดหยุ่นท�ำให้ผิวพรรณ เนียน นุ่ม กระชับ เปล่งปลั่งมากขึ้น
3. มีสารต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดโรคผิวหนัง และลดการอักเสบของผิวหนัง
4. ท�ำหน้าที่สมานแผลที่เกิดจากการอักเสบของสิวและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อเยื่อ
5. สูตรที่คิดค้นไม่เหนียวเหนอะหนะตัว แต่จะมีลักษณะคล้ายครีมน�้ำแตก ที่จ�ำหน่ายในท้องตลาด ท�ำให้ผิวหนังของ
ผู้สวมใส่นุ่มนวลมากขึ้น สมานผิว และลดริ้วรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนัง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์ : 0 2549 4681, 08 1278 3678
โทรสาร : 0 2549 4680
e-mail : patcharin_s@rmutt.ac.th
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วิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวด�ำที่มีความคงตัวสูง
นักวิจัย
อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน
นางสาวอนงค์นุช ต๊ะค�ำ 
นางสาวสาววรรณิศา วิชิต
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10018 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตสารประกอบโลหะเชิงซ้อนข้าวเหนียวด�ำ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันธุรกิจเครื่องส�ำอางมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่หลายขึ้นทั้งในกลุ่มสุภาพสตรีและสุภาพบรุษ และ
เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไม่มาก ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางในท้องตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบทางเคมี ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น
แต่ทว่าข้อจ�ำกัดของสารสกัดธรรมชาติ คือ มักจะสลายตัวได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อโดนแสง ความร้อน หรือในสภาวะ
เป็นด่างซึ่งส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นกรรมวิธีการเตรียมสารสกัดธรรมชาติให้อยู่ในรูปแบบของสารประกอบเชิงซ้อนโดยน�ำเอา
สารสกัดข้าวเหนียวด�ำ  ที่มีสรรพคุณทางยาในการรักษาโรคผิวหนังได้ ทั้งยังมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระอยู่ด้วย ท�ำให้ได้สารประกอบเชิงซ้อนข้าวเหนียวด�ำที่มีความคงตัวต่อแสง ความร้อนและในสภาวะต่างๆ ได้
พร้อมยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ในการกระตุ้นการเจริญของเซลล์รากขน
สรุปเทคโนโลยี
วิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวด�ำที่มีความคงตัวสูงจากการเป็นสารประกอบเชิงซ้อนร่วมกันกับอะตอมของธาตุโลหะ
ไม่สลายตัวเมื่อโดนแสง ความร้อน หรืออยู่ในสภาวะเป็นด่าง มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระDPPH สามารถกระตุ้น
การเจริญของเซลล์รากขนสูงกว่าตัวยาที่ใช้ในท้องตลาดมากถึง 2 เท่า สามารถน�ำมาผลิตเป็นเครื่องส�ำอางประเภท
ตกแต่ง เช่น มัสคาร่า หรือ อายไลน์เนอร์ ได้ และผ่านการทดสอบในอาสาสมัครแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นสารประกอบเชิงซ้อนข้าวเหนียวด�ำที่มีประสิทธิภาพดีกว่าสารสกัดธรรมชาติทั่วไป ไม่สลายตัวได้ง่ายทั้งในแสง
ความร้อน และสภาวะที่เป็นด่าง
มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ และการกระตุ้นการเจริญของเซลล์รากขน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร
ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ : 0 5391 7014
โทรสาร : 0 5391 7004
e-mail : jetsadawat.vis@mfu.ac.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

สารผสมส�ำหรับบรรเทาอาการปวด
และอักเสบที่มีสารสกัดเนระพูสีไทย
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท
ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9612 เรื่อง สารผสมส�ำหรับบรรเทาอาการปวดและอักเสบที่มีสารสกัดเนระพูสีไทย
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เนระพูสีไทย หรือว่านค้างคาว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tacca chantrieri Andre อยู่ในวงศ์ Tacaceae เป็นไม้ล้มลุก
อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน พบได้ในป่าร้อนชื้นทุกภาคของประเทศไทย การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่า เหง้า
ของเนระพูสีไทยมีสารประกอบซาโปนินหลายชนิด และสารซาโปนิน (saponin) จากเนระพูสีไทยนี้ มีฤทธิ์ระงับปวด
ระงับการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนส (cyclooxygenase) และต้านจุลชีพ
สามารถน�ำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและสิวอักเสบได้
สรุปเทคโนโลยี
สารผสมส�ำหรับบรรเทาอาการปวดและอักเสบที่มีสารสกัดเนระพูสีไทย มีส่วนประกอบหลักที่เป็นสารออกฤทธิ์ คือ
สารสกัดเนระพูสไี ทยทีม่ สี ารประกอบซาโปนิน ผลิตภัณฑ์ถกู ท�ำให้อยูใ่ นรูปของของเหลว สามารถฉีดพ่นได้ ใช้สำ� หรับ
บรรเทาอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อ โดยการทา หรือพ่นเป็นละอองฝอยลงบนผิวหนัง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สารผสมส�ำหรับบรรเทาอาการปวดและอักเสบทีม่ สี ารสกัดเนระพูสไี ทย ยังไม่มปี รากฏในท้องตลาด และผ่านการทดสอบ
แล้วว่าผลิตภัณฑ์มีความคงตัวที่อุณหภูมิห้อง เมื่อทาแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
นายเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร
ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
โทรศัพท์ : 0 5391 7014
โทรสาร : 0 5391 7004
e-mail : jetsadawat.vis@hotmail.com
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กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
26 ผลงาน

เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

เครื่องกลั่นน�้ำส้มควันไม้
นักวิจัย
ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานภาพสิทธิบัตร
เลขที่ค�ำขอ 1302001515 เรื่องเครื่องกลั่นน�ำ้ ส้มควันไม้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
น�้ำส้มควันไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่าน ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็น
สารไล่แมลง ใช้ฆา่ เชือ้ ราและแบคทีเรีย ใช้เป็นส่วนผสมของเครือ่ งส�ำอาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การน�ำน�ำ้ ส้มควันไม้ดบิ
มาใช้ประโยชน์ ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอนก่อน ซึ่งใช้เวลา 60-90 วัน จึงเป็นที่มาของการพัฒนากระบวนการ
กลั่นน�้ำส้มควันไม้ที่มีประสิทธิภาพ ให้ได้น�้ำส้มควันไม้ที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพ โดยออกแบบระบบการท�ำงาน รูปทรง
และขนาดของเครื่องกลั่นให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริงในระดับชุมชน
สรุปเทคโนโลยี
ั นาขึน้ เป็นเครือ่ งกลัน่ ทีอ่ อกแบบให้เหมาะสมในการใช้คกู่ บั เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ซึง่ เป็น
เครือ่ งกลัน่ น�ำ้ ส้มทีพ่ ฒ
เตาเผาถ่านที่มีใช้งานแพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน รองรับการกลั่นน�้ำส้มควันไม้ได้ครั้งละ 10 ลิตร มีอัตราการกลั่น
ประมาณ 80 กรัม/ชั่วโมง โดยน�ำ้ ส้มควันไม้กลั่นที่ได้มีองค์ระกอบที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.660/2547
และมีสารไดออกซินและฟิวเรน 0.0519 pg/L ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (< 1 pg/L) ท�ำให้มีความปลอดภัยต่อการน�ำไป
ใช้งาน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกต่อการดูแลรักษา
เหมาะสมกับการใช้ควบคู่กับเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร
ผลิตน�้ำส้มควันไม้กลั่นที่บริสุทธิ์ ผ่านมาตรฐาน มผช.
สามารถขยายสเกลสู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน
ข้อมูลจ�ำเพาะของเครื่องกลั่นน�้ำส้มควันไม้ที่พัฒนาขึ้น
ผลิตจากสแตนเลสสตีล
ขนาดภายนอกเป็นทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม. สูง 57 ซม.
รองรับการกลั่นน�้ำส้มควันไม้ได้ครั้งละ 10 ลิตร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
หน่วยงาน สวทช. ภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5322 6264, 08 1594 1385
โทรสาร   : 0 5322 6265
e-mail : pantawat@nstda.or.th
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เครื่องกลั่นน�้ำส้มควันไม้

น�้ำส้มควันไม้ทียังไม่ได้กลั่น

น�้ำส้มควันไม้ที่กลั่นแล้ว

เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

เครื่องผสมยางส�ำหรับผลิตเกือกยางวัว
นักวิจัย
ผศ.ดร.นเรศ อินต๊ะวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากการปรับสภาพพื้นคอกเลี้ยงวัวนมของเกษตกรผู้เลี้ยงต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ท�ำให้มีปัญหาที่
เกษตรกรต้องประสพคือ โรคข้อกระดูกวัวนม และวัวมักบาดเจ็บเท้าหรือเจ็บขาได้ง่าย เกษตรกรต้องซื้อเกือกวัว ซึ่งมี
ราคาขายข้างละ 1,500 บาท มาแก้ปัญหา ท�ำให้เพิ่มต้นทุนและค่าใช้จ่ายมากขึ้น
สรุปเทคโนโลยี
เป็นเครื่องช่วยเตรียมส่วนผสมสารประกอบยางธรรมชาติในกระบวนการผลิตพื้นรองกีบเท้าโคนมของเครื่องผสมยาง
แบบสองลูกกลิ้ง หลักการท�ำงานคือยางจะถูกบดด้วยลูกกลิ้งทั้งสองลูก โดยมีการระบายความร้อนภายในลูกกลิ้งจาก
ระบบน�้ำหล่อเย็นอยู่ตลอดเวลา จากนั้นเติมสารเคมีตามสูตรที่ต้องการลงไปในเนื้อยาง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้
เหมาะสมกับการน�ำไปท�ำเกือกวัว
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีระบบอุปกรณ์ลำ� เลียงสารเคมีสำ� หรับท�ำการบดผสมยางกับสารเคมีที่เติมลงไป
มีระบบล�ำเลียงยางที่ตกหล่นกลับขึ้นมาผสมอีกครั้ง
มีระบบหล่อเย็น เพื่อให้เครื่องสามารถท�ำงานได้ต่อเนื่อง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
สวทช. ภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5322 6264
โทรสาร   : 0 5322 6265   
มือถือ   : 08 4150 5124
e-mail : rearngrit@nstda.or.th
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เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

เครื่องแยกเยื่อฟักข้าว
นักวิจัย
ผศ.ดร.นเรศ อินต๊ะวงศ์ และนายกนต์ธีร์ สุขตากจันทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันความต้องการสมุนไพรที่ช่วยต้านมะเร็งได้เพิ่มสูงขึ้น หนึ่งในนั้นคือ ผลฟักข้าว โดยเฉพาะเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
จะมีไลโคปีนมากกว่าในมะเขือเทศถึง 70 เท่า และเบต้าแคโรทีนมากกว่าแครอทถึง 10 เท่า สารเหล่านี้ล้วนเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ ที่จะช่วย ชะลอความชราก่อนวัยอันควร เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ลดรอยเหี่ยวย่น
ลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง
อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิตและแปรรูปฟักข้าว จะมีปัญหาการแยกเยื่อที่ต้องใช้เวลาและมีการสูญเสียเนื้อฟักข้าว
ระหว่างกระบวนการจ�ำนวนมาก ส่งผลให้มีต้นทุนการแปรรูปที่สูง เครื่องแยกเยื่อฟักข้าวจึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว  
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องแยกเยื่อฟักข้าว มีหลักการท�ำงานแบบหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วรอบต�่ำ  สามารถแยกเยื่อฟักข้าวแบบต่อเนื่อง  
โดยที่เมล็ดฟักข้าวจะถูกป้อนผ่านช่องบรรจุลงสู่สายพานตะแกรงและเคลื่อนที่ไปตามรางตะแกรง ในขณะที่เมล็ด
เคลื่อนที่ไปจะถูกขัดเยื่อออก โดยที่เยื่อฟักข้าวที่หลุดออกจะไหลผ่านช่องว่างของสายพานตะแกรงโลหะตกลงสู่ภาชนะ
รองรับที่อยู่ด้านล่างสุด ส่วนเมล็ดที่ถูกแยกเยื่อออกแล้วจะถูกล�ำเลียงไปยังช่องด้านหน้าชั้นบนสุดเพื่อแยกทิ้งต่อไป  
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถลดการสูญเสียของเยื่อฟักข้าวได้
ผลิตเยื่อฟักข้าวได้ 80 กก. ต่อ ชั่วโมง
มีช่องแยกเยื่อและเมล็ดคนละช่อง
สามารถซ่อมบ�ำรุงได้เอง ใช้วัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ที่หาได้ภายในประเทศซ่อมบ�ำรุงรวมทั้งมีราคาถูก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
สวทช. ภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5322 6264
โทรสาร   : 0 5322 6265   
มือถือ   : 08 4150 5124
e-mail : rearngrit@nstda.or.th
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เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

เครื่องอัดฟางก้อนแบบก้านกระแทก
นักวิจัย
นายมงคล  ไชยวงค์  
สังกัดเดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สังกัดใหม่ วิทยาลัยพละศึกษาสมุทรสาคร
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งในนาข้าวและซากเหลือทิ้งจากการสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีปริมาณมากจึงต้องท�ำการ
อัดก้อนเพื่อให้เกิดการขนย้ายและเก็บรักษาที่ง่าย  ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษจากการเผาท�ำลาย น�ำร่องกับเศษฟางข้าว
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องอัดก้อนแบบก้านกระแทก ราคาถูกและสามารซ่อมบ�ำรุงได้ง่ายจาก โดยใช้ต้นก�ำลังจากเครื่องดีเซล รอบต�่ำ 
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นเครื่องขนาดเล็ก ต้นทุนต�่ำ
เคลื่อนย้ายได้ง่ายและซ่อมบ�ำรุงได้จากอะไหล่ทั่วไป
สามารถอัดก้อนมีน�้ำหนัก 15-20 กก. ได้
ประสิทธิภาพการท�ำงาน อัดก้อนได้ 25-30 ก้อน / ชั่วโมง
     ข้อมูลจ�ำเพาะของแผ่นฉนวนกันความร้อนที่พัฒนาขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายเรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์
สวทช. ภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5322 6264
โทรสาร   : 0 5322 6265   
มือถือ   : 08 4150 5124
e-mail : rearngrit@nstda.or.th
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กรรมวิธีการย้อมผ้าสีฟ้าจากคอคอเด๊าะ
นักวิจัย
รศ.ดร.รจนา  ชื่นศิริกุลชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 7920 วันขอรับอนุสิทธิบัตร 27 มกราคม 2553
เรื่อง กรรมวิธีการย้อมผ้าสีฟ้าจากคอคอเด๊าะ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
แต่เดิมการน�ำเมล็ดพืชจากต้นคอคอเด๊าะที่สามารถน�ำสีฟ้ามาย้อมผ้านั้น พบว่า สีฟ้าที่ได้มีสีหมอง ไม่สดใส มีสีตก
ไม่มคี วามคงทนของสี และไม่มกี ารก�ำหนดอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม ด้วยเหตุดงั กล่าว จึงมีการพัฒนากรรมวิธกี ารย้อมสีฟา้
จากเมล็ดคอคอเด๊าะ ให้มีสีฟ้าสดใส ไม่หมอง สีไม่ตก และมีความคงทนของสี  ต่อการน�ำไปใช้งาน และไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยกรรมวิธีการย้อมผ้าสีฟ้าจากคอคอเด๊าะ ตามสัดส่วนวัสดุจากต้นคอคอเด๊าะ ท�ำให้ได้สีฟ้าใส
ที่สามารถน�ำไปย้อมผ้าได้หลากหลายชนิด ทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าใยกัญชง ผ้าลินินที่ไม่ผสมไนล่อน และจากเส้นใยฝ้าย
เส้นใยไหม เส้นใยกัญชง เส้นใยลินินที่ไม่ผสมไนล่อน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
กรรมวิธีการย้อมท�ำให้ได้สีฟ้าใส มีสีหลายเฉดสี สีไม่ตก มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ใส่สารตัวติดสี (Color
Substances) และตัวแปรสี (Color Variables) ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และกระบวนการผลิตไม่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือที่เสาะหา		
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส�ำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์/โทรสาร (053) 921444 ต่อ 1120
e-mail : a_asset@rmutl.ac.th

80

เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

การตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพ
นักวิจัย
ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์ และ ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การผลิตท่อไฮโดรลิกขั้นตอนสุดท้ายจะมีการท�ำสัญลักษณ์รูปลูกศรและวงแหวนลงบนท่อยาง และต่อจากนั้น จะส่ง
ไปยังขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์และตรวจสอบก่อนส่งลูกค้า ระหว่างขัั้นตอนการท�ำสัญลักษณ์พนักงานอาจลืมท�ำ
สัญลักษณ์ลงบนท่อบางต�ำแหน่ง จึงใช้ระบบตรวจสอบด้วยภาพจากกล้องเวปแคมโดยใช้โปรแกรม LabVIEW
เพื่อตรวจสอบว่าพนักงานลืมท�ำสัญลักษณ์ที่ต�ำแหน่งใดหรือไม่
สรุปเทคโนโลยี
ระบบการตรวจสอบด้วยภาพจะใช้กล้องเวปแคม 2 ตัว ร่วมกับโปรแกรม LabVIEW สามารถตรวจสอบได้ 6 ต�ำแหน่ง
พร้อมทัง้ แสดงต�ำแหน่งทีผ่ ดิ พลาด สถานะของชิน้ งานว่า PASS หรือ FAIL และมีเสียงเตือนเมือ่ ชิน้ งานไม่ผา่ นการตรวจสอบ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ระบบนี้จะใช้กล้องเวปแคมที่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 0 2763 2600 ต่อ 2916, 08 9008 6878
โทรสาร : 0 2763 2600
e-mail : pornchai@tni.ac.th
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เครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
นักวิจัย
ผศ.ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
สังกัด  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอรับ อนุสิทธิบัตร เรื่อง อุปกรณ์และวิธีการแช่อิ่มด้วยคลื่นอัลตราโซนิกส์เพื่อการผลิตผลไม้และผักอบแห้ง
เลขที่ค�ำขอ 1503002192
ยื่นวันที่ 25 ธ.ค. 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กระบวนการแช่อิ่มและอบแห้งผลไม้ โดยทั่วไปเริ่มจากการท�ำความสะอาดผลไม้ ตัดแต่งเนื้อ แล้วน�ำมานึ่งท�ำลาย
เอนไซม์ก่อนแช่ลงในอ่างที่มีน�้ำเชื่อมความเข้มข้นสูง เพื่อให้น�้ำในผลไม้ซึมออกมาสู่น�้ำเชื่อม ท�ำให้เพิ่มความเข้มข้น
น�ำ้ เชือ่ มในผลไม้มากขึน้ เรือ่ ยๆเพือ่ ป้องกันการเหีย่ วของผลไม้กระบวนการแช่นำ�้ เชือ่ มนี้ โดยทัว่ ไปจะใช้เวลานานประมาณ
4 วัน ท�ำให้เกิดผลกระทบตามมา คือ การบูดของผลไม้ ดังนัน้ จึงต้องใช้สารกันบูดและสารเคมีหลายชนิด เพือ่ ป้องกัน
การเน่าเสียของน�้ำเชื่อมและผลไม้ และการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ยีสต์และราในผลไม้
สรุปเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการเร่งให้กระบวนการแช่อิ่มเกิดได้รวดเร็วขึ้น จึงได้
พัฒนาอ่างอัลตราโซนิกส์ ส�ำหรับเร่งการแพร่ของน�้ำออกจากผลไม้สู่น�้ำเชื่อม จนผลไม้มีความหวานตามที่ก�ำหนดได้
เร็วขึ้นโดยกลไก cavitation ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแช่อิ่มท�ำให้น�้ำแพร่ออกมาจากผลไม้และน�้ำตาลแทรกซึมเข้าใน
เนือ้ ผลไม้ได้เร็วขึน้ ซึง่ ใช้เวลาในการแช่อมิ่ เพียง 60-72 นาที ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ ร่วมกับการอบแห้งด้วยระบบ
ไมโครเวฟ ใช้เวลา 6 ชัว่ โมง จึงไม่จำ� เป็นต้องใช้สารกันบูดท�ำให้ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพมากกว่าเดิมสามารถคงสภาพกลิน่
และรสใกล้เคียงธรรมชาติ รวมทั้งผลไม้ไม่เหี่ยวดูสวยงาม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังสามารถ
ท�ำผลไม้แช่อิ่มอบแห้งแบบหวานน้อยได้โดยใช้น�้ำตาลซอร์บิทอล จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่และสามารถ
จ�ำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นอีกมาก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มก�ำลังการผลิตได้สูงขึ้น
2. ลดจ�ำนวนถังแช่อิ่ม ลดพื้นที่ในการแช่อิ่ม ลดต้นทุนการผลิต
3. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสดีกว่าแบบดั้งเดิม
ไม่ใช้สารกันบูด รักษากลิ่นรส
4. ผลิตภัณฑ์เก็บได้นานหนึ่งปี
ความร่วมมือที่เสาะหา
ต้องการผู้ที่สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลไม้อบแห้งและผลไม้แช่อิ่ม
สนใจสอบถามข้อมูล
ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 7435 ต่อ 3305-3309
website : www.arda.or.th
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เครื่องเตือนภัยน�้ำป่าไหลหลาก เตือนภัยแบบ 4 ระดับ
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
สังกัด ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1301003661 ยื่นค�ำขอวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การเกิดอุทกภัยฉับพลันเนื่องจากน�้ำป่าไหลหลากนั้นพบว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีต โดยที่ส่วนใหญ่
มีสาเหตุเนื่องมาจากพายุฝนตกหนัก และยังพบอีกว่าได้ทวีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้นทุกๆ ปี ทั้งนี้เพราะบริเวณ
พื้นที่ป่าเขาและลาดไหล่เขาด้านเหนือน�้ำซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ในอดีตได้ถูกน�ำไปพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม สถานที่
ท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
แนวทางในการวิจยั เป็นการสร้างเครือ่ งมือเตือนภัยน�ำ้ หลาก ทีไ่ ม่มสี ญ
ั ญาณสือ่ สารทุกประเภท ในบริเวณต้นน�ำ้ นางแลใน
โดยการสร้างระบบเตือนภัยออกเป็น 4 ระดับ เมื่อเกิดฝนตกฉับพลันเครื่องวัดปริมาณน�้ำฝนจะตรวจสอบว่าปริมาณ
น�ำ้ ฝนมีจำ� นวนเท่าไหร่ เมือ่ ปริมาณน�ำ้ ฝนมาก เครือ่ งวัดปริมาณน�ำ้ ในทีส่ ร้างขึน้ ก็จะส่งสัญญาณผ่านคลืน่ วิทยุสอื่ สาร ส่ง
สัญญาณไปหาผู้รับปลายทาง ที่มีช่องสัญญาณเดี่ยวกัน ที่ได้ตั้งช่องสัญญาณไว้ ก็จะเป็นการเตรียมการก่อนที่จะเกิด
เหตุการณ์น�้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ลุ่มน�ำ้ ให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติด�ำเนินการเบื้องต้นโดยการวางระบบเตือนภัย

จุดที่ติดตั้งเครื่องเตือนภัยน�ำ้ ป่าไหลหลาก เตือนภัยแบบ 4 ระดับ
และ สภาพน�้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่เทศบาลต�ำบลนางแล

สรุปเทคโนโลยี
การสร้างเครื่องมือเตือนภัยน�้ำป่าไหลาก บริเวณต้นน�้ำนางแลใน โดยการสร้างระบบเตือนภัย ที่ไม่มีสัญญาณสื่อสาร
ทุกประเภท โดยการออกแบบเครือ่ งเตือนภัย เป็น 4 ระดับ เมือ่ เกิดฝนตกฉับพลันเครือ่ งวัดปริมาณน�ำ้ ฝนจะตรวจสอบว่า
ปริมาณน�้ำฝนมีจ�ำนวนเท่าไหร่ เมื่อปริมาณน�้ำฝนมากผ่านจุดที่เป็นเซนเซอร์ เครื่องวัดปริมาณน�้ำในที่สร้างขึ้นก็จะส่ง
สัญญาณผ่านคลื่นวิทยุสื่อสาร ส่งสัญญาณไปหาผู้รับปลายทางที่มีช่องสัญญาณเดี่ยวกัน ที่ได้ตั้งช่องสัญญาณไว้ก็จะ
เป็นการเตรียมการก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น�้ำป่าไหลหลาก เฝ้าระวัง เตือนภัย
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ภาพแสดงเครืองเตือนภัย เครื่องเตือนภัยน�้ำหลาก

จุดเด่นของเทคโนโลยี
เครือ่ งเตือนภัยน�ำ้ หลากทีส่ ร้างขึน้ ส�ำหรับใช้ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล ไม่มสี ญ
ั ญาณสือ่ สารทุกประเภท จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้มกี ารสือ่ สารได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณ โดยจะท�ำการส่งสัญญาณเป็นเสียงในรูปแบบประโยค ดังต่อไปนี้ 1) จุดที่ 1
เตือนภัยระดับ 1 2) จุดที่ 2 เตือนภัยระดับ 2 เฝ้าระวัง 3) จุดที่ 3 เตือนภัยระดับ 3 ยกของขึ้นที่สูง 4) จุดที่ 4
เตือนภัยระดับ 4 อพยพ จะเป็นการส่งสัญญาณ ไปยังสถานที่เผ้าระวังปลายทาง ที่เทศบาลต�ำบลนางแล และสถานเฝ้า
ระวังส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แล้วท�ำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและชุมชนให้เฝ้าระวัง
อยู่ตลอดเวลา พร้อมมีแผนในการป้องกันภัยต่อไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ :  0 5377 6395, 09 6773 1885
โทรสาร : 0 5377 6395
มือถือ : 09 1858 7973
e-mail : firstiit@gmail.com
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เครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
นายจักรกริช  อิ่นทา
นางสาวเสาวนีย์  สมรูป
นางสาวอรทัย ไชยราช
สังกัด ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เนื่องมาจากปัจจุบันอาชีพการทอผ้าเป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากโบราณได้เริ่มสูญหายไปจากปัจจุบัน อันเนื่องมาจาก
การทอผ้าแบบเดิมนัน้ กว่าจะได้มาแต่ละผืนนีต้ อ้ งใช้เวลาในการทอนาน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษา
อาชีพการทอผ้าที่มาอย่างยาวนาน และการสอดแทรกเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการทอผ้าแบบสมัยโบราณงาน
วิจัยนี้มีชื่อว่า เครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วย PLC
สรุปเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์
1. เพื่อสร้างเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์
2. เพือ่ ทดสอบและหาประสิทธิภาพเครือ่ งทอผ้ากึง่ อัตโนมัตคิ วบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์และการยอมรับการท�ำงาน
ของเครื่อง
3. เพื่อเป็นเทคโนโลยีต้นแบบในการถ่ายทอดสู่ชุมชนต้นแบบ
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แสดง flowchart โปรแกรมส่วน Block-MCU

หลักการท�ำงานหลักๆ ของส่วนฮาร์ดแวร์
1) เมื่อเริ่มด�ำเนินการการท�ำงานเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์
2) Auto การท�ำงานแบบออโต้
3) เมื่อกดปุ่ม Up ปุ่มกดยกตระกอขึ้น และ เมือง
4) Down ปุ่มกดยกตระกอลง
5) Out ปุ่มบังคับฟืมออก
6) In ปุ่มบังคับฟืมเข้าพร้อมกับการทอผ้าไปตามขั้นตอน
7) LED Status แสดงสถานะการท�ำงานเปิด-ปิด
8) On แสดงสถานะเปิดเครื่อง
9) Off แสดงสถานะปิดเครื่อง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มผู้สูงอายุได้น�ำไปใช้ในการทอผ้าช่วงเวลาว่างจากการท�ำงานและช่วยให้การทอผ้ารวดเร็วขึ้น
ท�ำให้ก่อเกิดรายได้ในการประกอบอาชีพจากการทอผ้าขายมีเพิ่มขึ้นจากเดิม   
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  นางแล ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0 5377 6395, 09 6773 1885
โทรสาร : 0 5377 6395
มือถือ : 09 1858 7973
e-mail : firstiit@gmail.com
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เครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วย PLC
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
นายกรวิชญ์ ชัยนันต๊ะ
นางสาวศศิธร จักรปัญญา
นายณรงค์ฤทธิ์  จ�ำรัส
สังกัด ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เนื่องมาจากปัจจุบันอาชีพการทอผ้าเป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากโบราณได้เริ่มสูญหายไปจากปัจจุบัน อันเนื่องมาจาก
การทอผ้าแบบเดิมนัน้ กว่าจะได้มาแต่ละผืนนีต้ อ้ งใช้เวลาในการทอนาน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษา
อาชีพการทอผ้าที่มาอย่างยาวนาน และการสอดแทรกเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการทอผ้าแบบสมัยโบราณงาน
วิจัยนี้มีชื่อว่า เครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วย PLC
สรุปเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC คือ
1. เพื่อสร้างเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC
2. เพื่อทดสอบและหาประสิทธิภาพของเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC
3. เพื่อเป็นเทคโนโลยีต้นแบบในการถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น
4. ได้เครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วย PLC
5. ได้รูปแบบและแนวทางในการทอผ้าด้วยเครื่องทอผ้าที่ผลิตขึ้นและมีการยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานของ
เครื่องทอผ้าเป็นเทคโนโลยีต้นแบบที่สามารถใช้กับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นในการสร้างรายได้
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หลักการท�ำงานของเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วย PLC

โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ (PLC) เป็นอุปกรณ์ชนิดโซลิด - สเตท (Solid -State) ที่ท�ำงานแบบลอจิก
(Logic Functions) การออกแบบการท�ำงานของ PLC คล้ายกับหลักการท�ำงานของคอมพิวเตอร์ PLC ประกอบด้วย
อุปกรณ์ทเี่ รียกว่า Solid-State Digital Logic Elements เพือ่ ให้ทำ� งานและตัดสินใจแบบลอจิก PLC ใช้สำ� หรับควบคุม
กระบวนการท�ำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ชุมชนท้องถิน่ และกลุม่ ผูส้ งู อายุได้นำ� ไปใช้ในการทอผ้าช่วงเวลาว่างจากการท�ำงานและช่วยให้การทอผ้ารวดเร็วขึน้ ท�ำให้
ก่อเกิดรายได้ในการประกอบอาชีพจากการทอผ้าขายมีเพิ่มขึ้นจากเดิม   
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0 5377 6395, 09 6773 1885
โทรสาร : 0 5377 6395
มือถือ : 09 1858 7973
e-mail : firstiit@gmail.com
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เครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
นายสิทธิกร  บ�ำรุงราษฎร์
นางสาวปรารถนา ปันแก้ว
    
นางสาวสุพัตรา ชุ่มเมืองเย็น
สังกัด ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เนื่องจากปัจจุบันการนวดได้มีบทบาทมากขึ้นส�ำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ที่ต้องการผ่อนคลายร่างกาย การนวดแผนไทย
จึงเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก เพราะการนวดแผนไทยไม่ใช่เพื่อรักษาความเจ็บปวดเท่านั้น แต่มีคุณค่าต่อสุขภาพ
เป็นกระบวนการดูแลสุขภาพ และรักษาโรคโดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีศิลปะ มีหลักการระหว่างผู้ให้บริการ และรับ
บริการการนวดจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ
เครื่องนวดกายภาพทั้งร่างกายกึ่งอัตโนมัติผ่านระบบปฏิบัติการ Android ที่ผู้วิจัยได้คิดค้นขึ้นมานี้ จะช่วยให้สามารถ
บรรเทาอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ คลายกล้ามเนื้อให้แก่บุคคลทั่วไปได้ โดยเครื่องนวดกายภาพทั้งร่างกายกึ่งอัตโนมัติ
ผ่านระบบปฏิบัติการ Android นี้ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน

ชุดเครื่องนวดไฟฟ้า และเครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร
ผ่านระบบปฏิบัติการ Android
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เมนูการท�ำงาน เครื่องนวดไฟฟ้าด้วยสมุนไพร ผ่านระบบปฏิบัติการ Android

สรุปเทคโนโลยี
เครื่องนวดกายภาพทั้งร่างกายกึ่งอัตโนมัติผ่านระบบปฏิบัติการ Android นี้มีการท�ำงานอยู่ 5 ระดับคือ ระดับเบามาก
ระดับเบา ระดับปานกลาง ระดับแรง และระดับแรงมาก โดยคณะผู้วิจัยได้ท�ำการออกแบบ ตัวกระตุ้นด้วยแผ่นเจล
น�ำไฟฟ้า และตัวกระตุ้นด้วยลูกประคบ ใช้แอพพลิเคชั่นในการควบคุมและปรับระดับความแรงของเครื่องนวดกายภาพ
ทั้งร่างกายกึ่งอัตโนมัติผ่านระบบปฏิบัติการ Android เพื่อความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. มีหลายระดับให้เลือกในการใช้เครื่องนวด
2. สามารถควบคุมผ่านระบบไร้สายโดยมือถือได้
3. สามารถใช้กับลูกประคบสมุนไพรและแผ่นเจลน�ำไฟฟ้าได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
ส�ำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0 5377 6395, 09 6773 1885
โทรสาร : 0 5377 6395
มือถือ : 09 1858 7973
e-mail : firstiit@gmail.com
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ถ่านชีวภาพ (Biocoke) จากเศษวัสดุทางการเกษตร
นักวิจัย
ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เนื่องจากความจ�ำเป็นในการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถผลิตได้เองภายใน
ประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ Kinki University จึงได้ด�ำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาถ่านชีวภาพ
(Biocoke) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษวัสดุจากอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็งที่
ให้ความร้อนสูงเป็นระยะเวลานาน สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับถ่านหินเพื่อลดปริมาณหรือทดแทนการใช้ถ่านหินที่
ก่อให้เกิดมลพิษ โดยคัดเลือกวัตถุดิบภายในประเทศที่มีความเหมาะสมประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มี
แหล่งชีวมวลจากภาคการเกษตรมากมาย จึงมีเศษวัสดุและสิ่งเหลือใช้จากการเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตรต่างๆ เช่น กากกาแฟ กากถัว่ เหลือง กากมะพร้าว กะลาปาล์ม เศษไม้จากการแปรรูปไม้ ขีเ้ ลือ่ ยไม้ยางพารา ฯลฯ
รวมถึง เศษไม้ป่นจากไม้โตเร็วที่สามารถปลูกในประเทศไทย โดยไม่รบกวนพื้นที่การเกษตร เช่น กระถินยักษ์
สรุปเทคโนโลยี
ถ่านชีวภาพ (Biocoke) ทีพ่ ฒ
ั นาได้มคี วามแข็งแรงและทนทานสูงเหมาะส�ำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม มีความหนาแน่นสูง
ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บและขนส่ง ไม่มีของเสียเหลือจากการผลิต (100% conversion) เมื่อเกิดการเผาไหม้จะให้
ค่าความร้อนสูงและเกิดมลพิษน้อย สามารถลดการเกิดคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ได้ถึง 20% เมื่อเทียบกับถ่านหิน
และไม่ท�ำให้เกิด SOx
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
ถ่านชีวภาพ (Biocoke) เป็นเชื้อเพลิงแข็งที่ผลิตได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ภายในประเทศ มีค่าความร้อนสูงและ
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
เครือ่ งต้นแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ส�ำหรับผลิตถ่านชีวภาพระดับอุตสาหกรรม สามารถผลิตแบบต่อเนือ่ ง โดยสามารถท�ำงาน
ได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Automatic Mode) และควบคุมโดยผู้ใช้งาน (Manual Mode)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์
ห้องวิจัยกระบวนการวัสดุขั้นสูง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 0 2763 2600 ต่อ 2927, 08 1101 8444
โทรสาร : 0 2763 2600 ต่อ 2900
e-mail : jintawat@tni.ac.th
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เทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน�้ำยางธรรมชาติ
นักวิจัย
รศ.อาซีซัน แกสมาน และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เทคโนโลยี “การเคลือบสระน�้ำจากน�ำ้ ยางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริม” เพื่อป้องกันน�้ำซึมลงสู่ผิวดินหรือส�ำหรับกักเก็บ
น�้ำไว้ใช้ประโยชน์สามารถใช้เคลือบบ่อหรือสระน�ำ้ ได้ทุกประเภท เช่น สระกักเก็บน�้ำในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
เขตพื้นที่นอกชลประทานที่ขาดแคลนน�ำ 
้ ท�ำเกษตรในช่วงหน้าแล้ง บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ  บ่อเลี้ยงปลา กุ้ง บ่อบ�ำบัดน�ำ้
เสียและกักเก็บน�ำใช้ส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมบ่อตกแต่งหรือบ่อเอนกประสงค์ในหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา หรือ
บ้านเรือนทั่วไป องค์ความรู้สำ� คัญจากงานวิจัย ประกอบด้วยสูตรหรือส่วนผสม ของน�้ำยางพาราชนิดครีมที่ผสมสาร
เคมีชนิดต่างๆ ลงไปส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบปูหรือเคลือบสระ และกรรมวิธีการปู/เคลือบสระด้วย วิธีฉีดพ่น ซึ่งเป็นวิธีที่
แตกต่างจากการปูสระ โดยใช้ยางแผ่น หรือพลาสติกทั่วไปซึ่งต้องผ่านกรรมวิธีรีดแผ่นภายในโรงงานก่อนและต้องขน
ย้ายวัสดุปูที่มีขนาด และน�้ำหนักมากเทคโนโลยีเคลือบสระนี้ใช้วัตถุดิบจากน�ำ้ ยางธรรมชาติร่วมกับสารเคมีจ�ำนวนหนึ่ง
ที่ไม่ก่อมลพิษ เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากน�้ำยางธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร
เทคโนโลยีผ่านการทดสอบทั้ง ในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของน�้ำที่กักเก็บในบ่อ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. การเคลือบสระน�้ำด้วยสูตรน�ำ้ ยางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริมแรง เพื่อป้องกันน�้ำซึมลงสู่ผิวดิน หรือ การกักเก็บน�ำ้ ไว้
ใช้ประโยชน์ อาทิ สระน�ำ้ ในภาคเกษตรกรรม/ประมง บ่อบ�ำบัดน�ำ้ เสียในโรงงานอุตสาหกรรม
2. มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อการฉีกขาด ผ่านการพิสูจน์ทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ แล้ว
3. กระบวนการปู/เคลือบง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูง
4. วัสดุที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเคมี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้น�้ำยางธรรมชาติ
5. สามารถปูสระหรือบ่อได้ทุกสภาพพื้นผิว หลากหลายขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย
6. มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
หน่วยงาน : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 9321
e-mail : sitanon.a@psu.ac.th
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บอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์สาหรับควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
อย่างง่ายต้นทุนต�ำ่
นักวิจัย
ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม และ คุณทศพร เวชศิริ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยยังขาดระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเอง จึงต้องสั่งซื้อและ
น�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและมีค่าบ�ำรุงรักษารายปีเพิ่มอีกด้วย นอกจากนี้ การใช้ระบบอัตโนมัติส�ำหรับ
เช่น เครื่องซีเอ็นซีหรือเครื่องพีแอลซีนั้น จ�ำเป็นต้องซื้อโปรแกรมควบคุมที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งมีราคาแพงมาก และต้องใช้
บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญสูง อีกประการหนึง่ การใช้ระบบอัตโนมัตสิ ำ� หรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้
ยังมีความต้องการที่จะปรับปรุงให้เป็นระบบที่สามารถแสดงผลการท�ำงานเพื่อตรวจสอบสายการผลิตและระบบ
โลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มของความก้าวหน้าด้าน Internet of Things ในปัจจุบัน
สรุปเทคโนโลยี
บอร์ ด ไมโคคอนโทรลเลอร์ ส าหรั บ ควบคุ ม เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมแสดงผลเรี ย ลไทม์ ผ ่ า นอุ ป กรณ์ ส มาร์ ท โฟน
(Arduino-Compatible for Industrial Machines with Wireless Control trough Android Application in Smart
Phone)” จะสามารถแก้ไขปัญหาของการใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมข้างต้นได้ เพื่อก่อให้เกิดระบบอัตโนมัติ
ในอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเอง ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และจะส่งผลให้เกิดการผลักดันการส่งเสริมอุตสาหกรรม
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้ระบบสมองกลฝังตัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด Arduino ต้นทุนต�่ำแทนการใช้บอร์ดส�ำเร็จรูปที่ราคาแพง
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานระบบๆ ไฟฟ้า 24 V และสามารถแสดงผลการท�ำงานเพื่อ
ตรวจสอบสายการผลิตและระบบโลจิสติกส์แบบเรียลไทม์ผา่ นอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซึง่ เข้าถึงได้ทกุ แห่ง สามารถเรียกได้วา่
เป็นบอร์ดควบคุมแบบ Industrial Internet-of-Things
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 0 2763 2600 ต่อ 2926, 09 1518 0151
โทรสาร : 0 2763 2754
e-mail : wimol@tni.ac.th
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ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ
(ส�ำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)
นักวิจัย
ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
นางสาวธีรรัตน์ เส้งสุข
ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุล
นางสาวบงกช เสวตามร์
พันต�ำรวจเอก กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธบัตร เลขทึ่ค�ำขอ 1603000449 ยื่นค�ำขอวันที่ 7 มีนาคม 2559
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
งานด้านการพิสูจน์หลักฐาน (forensic investigation) ในปัจจุบันมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการปัญหาอาชญากรรมซึ่งผู้กระท�ำความผิดได้พัฒนาเทคนิควิธีการก่ออาชญากรรมให้ซับซ้อนมากขึ้น  จึงท�ำให้
การหาหลักฐานเพื่อน�ำผู้กระท�ำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมมีความยากล�ำบากมากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิค
วิธีการที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานใช้อยู่ในปัจจุบันยังเป็นการถ่ายภาพ การลอกรอยด้วยการปัดผงฝุ่นเพื่อลอกรอย
นิ้วมือแฝง ซึ่งได้ผลเป็นภาพ 2 มิติที่มีข้อจ�ำกัดในการตรวจพิสูจน์ วิธีการหล่อปูนพลาสเตอร์เป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการสร้างภาพวัตถุพยานแบบ 3 มิติ เช่น รอยยางรถยนต์ รอยเท้า การใช้เครื่องมือของอาชญากร ท�ำให้ได้ข้อมูลที่มี
ความแม่นย�ำมากขึ้น อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีความยุ่งยากและต้องใช้เวลานานในการท�ำให้ปูนพลาสเตอร์แข็งตัว ภาพที่ได้
ไม่คมชัด โดยเฉพาะวัตถุพยานที่มีความละเอียดสูง เช่น ลายนิ้วมือ ลายฝ่าเท้า รอยรูกระสุนปืน และรอยจากการใช้
เครื่องมือขนาดเล็ก รวมทั้งงานด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิต ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ทักษะความช�ำนาญสูงมาก
ปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาบ้างแล้ว เช่น การใช้ดินน�้ำมันลอกลายลาย จะมี
ข้อด้อย คือ มีโอกาสผิดเพี้ยนสูงและเก็บรักษาลายพิมพ์ที่ได้ยาก หรือแม้กระทั่งการใช้ยางซิลิโคน ก็จ�ำเป็นต้องใช้
เวลาในการขึ้นรูปที่นานและเป็นวัสดุที่มีราคาแพง ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจ�ำเป็นต้องอาศัยทักษะ
ความช�ำนาญของผู้ปฏิบัติงานสูงอีกด้วย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงพัฒนา “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก
ลอกลายแบบ 3 มิติ” เพื่อใช้ทดแทนวิธีการลอกลายแบบเดิม  
สรุปเทคโนโลยี
ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ เป็นวัสดุที่พัฒนาขึ้นส�ำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน วัสดุที่พัฒนาขึ้น
มีลักษณะการใช้งานคล้ายยางกึ่งส�ำเร็จรูป กล่าวคือสามารถแปรรูปได้ที่อุณหภูมิต�่ำคือระหว่าง 70-75 องศาเซลเซียส
โดยใช้เพียงน�้ำร้อน ยางจะนิ่มเมื่อร้อนและจะแข็งขึ้นเมื่อเย็นลง ท�ำให้ปั้นได้โดยใช้มือและลอกลายตามพื้นผิวต่างๆ ได้

95

จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ลอกลายได้แบบ 3 มิติ
2. ใช้ระยะเวลาสั้นเพื่อให้ได้ผลการลอกลาย (ต�ำ่ กว่า 2 นาที)
3. ผู้ใช้งานไม่จ�ำเป็นต้องมีทักษะสูง
4. เมื่อยางคงรูปแล้ว ลายที่ลอกได้จะไม่หดตัวหรือเปลี่ยนสภาพ
5. สามารถขึ้นรูปได้ง่าย (ที่อุณหภูมิประมาณ 70-75 ํC)  
6. มีความยืดหยุ่น
7. สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้   
8.  ราคาถูก
ความร่วมมือที่เสาะหา เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
1. อุตสาหกรรมผลิตยาง
2. ผู้ใช้นวัตกรรม ได้แก่ ต�ำรวจ แพทย์และวิศวกรซ่อมบ�ำรุง
3. นักวิจัยที่เห็นช่องการในการน�ำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้

คัดยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกให้มีขนาด
ใหญ่กว่าพื้นผิวที่ต้องการลอกลายเล็กน้อย
ต้มหรือเป่าลมร้อนที่อุณหภูมิ 70-75 ํ

ยางปั้นได้คล้ายดินน�ำ้ มัน
ติดลงบนพื้นผิวที่ต้องการลอกลาย
กดไว้นิ่งๆ ประมาณ 10 วินาที

ลายพิมพ์แบบ 3 มิติ
แผนภาพที่ 1 วิธีการใช้งานยางธรรมชาติ
เทอร์โมพลาสติกลอกลาย

รูปที่ 1 ลักษณะวัสดุก่อนแปรรูป (ซ้าย)
วัสดุหลังพิมพ์ลายนิ้วมือ (ขวา)

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 9321
e-mail : sitanon.a@psu.ac.th
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รูปที่ 2 ร่องรอยนิ้วมือ
ขนาดก�ำลังขยาย 20 เท่า

รูปที่ 3 วัสดุเมื่อถอดแบบ
จากร่องรอยจริงแบบ 3 มิติ

เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

อิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรม และกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย
ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11222 วันขอรับอนุสิทธิบัตร 20 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง อิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรม และกรรมวิธีการผลิต
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบนั งานภาคอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งใช้ความร้อนอุณหภูมสิ งู ในกระบวนการผลิต มีความจ�ำเป็นต้องใช้วสั ดุทที่ นความร้อนสูง
อิฐทนไฟจึงเป็นวัสดุอกี ประเภทหนึง่ ทีน่ ำ� มาใช้ ซึง่ ส่วนใหญ่การผลิตจะใช้ปนู ซีเมนต์ทนไฟและดินทนไฟเป็นส่วนประกอบ
ส�ำคัญ โดยวัสดุทนแทนปูนซีเมนต์ได้อีกชนิดหนึ่งคือ วัสดุจีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer Materials) ที่มีคุณสมบัติ
เทียบเท่ากับอิฐทนไฟทัว่ ไป ซึง่ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือมีวสั ดุทอ้ งถิน่ หลายชนิดทีส่ ามารถน�ำมาเป็นวัสดุตงั้ ต้นในกระบวนการผลิต
และวัสดุทเี่ สียหายจากการผลิตน�ำมาใช้ประโยชน์จากเศษเซรามิคทีเ่ หลือ เพือ่ ผลิตเป็นอิฐทนไฟตามมาตรฐานอุตสาหกรรมได้
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยกรรมวิธีการผลิตอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรมตามสัดส่วนผสม เพื่อผลิตเป็น
อิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.558-2528 ที่มีค่าก�ำลังอัด ค่าก�ำลังรับแรงดัน
ค่าความหนาแน่น และมีค่าการดูดกลืนน�ำ้ และค่าความพรุนที่เหมาะสม
จุดเด่นของเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรม
อิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.558-2528
รองรับการผลิตในเชิงพาณิชย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส�ำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์/โทรสาร : (053) 921444 ต่อ 1120
: a_asset@rmutl.ac.th
e-mail
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

กระสอบชลปราการ (n-Zack)
นักวิจัย
นายสมศักดิ์ สุริยกุล
นายปรีดี ปิ่นประดับ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1203000893 ยื่นค�ำขอวันที่ 27 สิงหาคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากวิกฤตอุทกภัยเดือนกรกฎาคมปี 2554 และสิ้นสุดเมื่อมกราคม พ.ศ. 2555 มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว
มากกว่า 12 ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท และจัดให้เป็นภัยพิบตั ซิ งึ่ สร้าง
ความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าวท�ำให้ในสภาวะนั้นประชาชนส่วนใหญ่
ประสพความยากล�ำบากในการรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐแล้วก็ตาม
แต่บางส่วนยังใช้ก�ำลังทรัพย์ส่วนตัวช่วยเหลือตนเอง เช่น การขนของขึ้นที่สูง การอพยพออกจากพื้นที่หรือแม้กระทั่ง
การใช้กระสอบทรายมากั้นน�้ำบริเวณที่พักอาศัย ซึ่งการใช้กระสอบทรายในการกั้นน�้ำนั้นเป็นวิธีที่ใช้กันมายาวนาน
ต้องใช้แรงงานคนในการขนส่ง การจัดเรียงเพือ่ กันน�ำ้ และการจัดเก็บเมือ่ น�ำ้ ลด นอกจากนัน้ ในสภาวะวิกฤตถุงทรายจะมี
ราคาสูงขึน้ กว่า 3 เท่า ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อประชาชนทีป่ ระสบภัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้สำ� นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน จึงได้ท�ำการผลิตและพัฒนา
กระสอบชลปราการ เพื่อน�ำมาใช้ในการป้องกันน�้ำเมื่อเกิดอุทกภัย โดยกระสอบชลปราการมีน�้ำหนักเบาสามารถ
ขนส่งให้ถึงพื้นที่ต่างๆที่เกิดอุทกภัยได้สะดวกรวดเร็ว สามารถน�ำมาจัดเรียงซ้อนทับกันได้หลากหลายรูปแบบและ
จัดได้รวดเร็ว และสามารถป้องกันการซึมของน�้ำได้ดีเมื่อน�ำมาใช้ร่วมกับกระสอบทราย
สรุปเทคโนโลยี
กระสอบชลปราการประกอบด้วยถุงผ้าน�ำมาตัดเย็บตามแบบโครงสร้างทีอ่ อกแบบไว้ แล้วท�ำการบรรจุวสั ดุดดู ซับของเหลว
เข้าไปในส่วนทีก่ ำ� หนดของถุง น�ำมาจัดเก็บในถุงพลาสติกเพือ่ การป้องกันความชืน้ และสะดวกในการขนส่งต่อไปยังผูใ้ ช้งาน
ผลิตภัณฑ์กระสอบชลปราการมีประโยชน์ต่อการน�ำมาใช้ในการป้องกันน�้ำเมื่อเกิดอุทกภัย โดยกระสอบชลปราการมี
น�ำ้ หนักเบาสามารถขนส่งให้ถงึ พืน้ ทีต่ า่ งๆ ทีเ่ กิดอุทกภัยได้สะดวกรวดเร็ว สามารถน�ำมาจัดเรียงซ้อนทับกันได้หลากหลาย
รูปแบบ ใช้เวลาในการจัดเรียงน้อย มีความสามารถป้องกันการซึมของน�ำ้ ได้ดี และเมื่อน�ำมาใช้ร่วมกับกระสอบทราย
จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสามารถป้องกันน�้ำท่วมได้ถึงระดับ 50 เซนติเมตร

98

จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์กระสอบชลปราการมีประโยชน์ต่อการน�ำมาใช้ในการป้องกันน�ำ้ เมื่อเกิดอุทกภัย
มีน�้ำหนักเบา
สามารถขนส่งให้ถึงพื้นที่ต่างๆที่เกิดอุทกภัยได้สะดวกรวดเร็ว
สามารถน�ำมาจัดเรียงซ้อนทับกันได้หลากหลายรูปแบบ ใช้เวลาในการจัดเรียงน้อย
มีความสามารถป้องกันการซึมของน�้ำได้ดี และเมื่อน�ำมาใช้ร่วมกับกระสอบทรายจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสามารถ
ป้องกันน�ำ้ ท่วมได้ถึงระดับ 50 เซนติเมตร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
สโรชา เพ็งศรี
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1311
โทรสาร : 0 2564 7003
e-mail : sarocha.phengsri@nstda.or.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

กรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกา
จากแกลบข้าวส�ำหรับงานช่างสีภายใน
นักวิจัย
นายจิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร และนายยุทธ นนทะโคตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9904 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าวส�ำหรับงานช่างสีภายใน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ที่ผ่านมางานซีเมนต์ยาแนวส�ำหรับช่างสีภายใน มักประสบปัญหาจากการใช้งานเนื่องจากกาวยาแนวไม่มีความยืดหยุ่น
แห้งแล้วจะแข็งกรอบอยู่กับลักษณะพื้นผิวที่ติด เมื่อมีการทาสีทับจะท�ำให้สีบริเวณยาแนวมีความหนา เมื่อโดนแสง
เป็นเวลานานจะท�ำให้สียาแนวเปลี่ยนไป มีการหลุดร่อนของผงปูนยาแนว ดังนั้น จึงมีการพัฒนาซีเมนต์ยาแนวขึ้นมา
โดยใช้วัสดุที่เหลือจากการเกษตร คือ แกลบข้าวที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมส�ำหรับการผลิตมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อให้ได้
ผงปูนซีเมนต์ยาแนวทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ กี ว่าเดิม ซึง่ สามารถใช้เป็นวัสดุทางเลือกทีส่ ามารถน�ำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ผงปูนซีเมนต์
ยาแนวได้อีกชนิดหนึ่ง
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนปี้ ระกอบด้วยกรรมวิธกี ารผลิตผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลกิ าจากแกลบข้าวส�ำหรับงานช่างสีภายใน ท�ำให้ได้
ผงปูนซีเมนต์ยาแนวที่มีอนุภาคขนาดเล็ก สามารถปิดร่องรอยแตกร้าว (Crocodile cracking) ภายในตัวอาคารได้ดี
เป็นระนาบเดียวกันและกลืนกับเนื้อสีของผนัง กันน�ำ้ ได้ดี อายุการใช้งานนานขึ้น และลดการหลุดร่อนของผงปูนซีเมนต์
ยาแนวสังเคราะห์ได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกาจากแกลบข้าว
ประยุกต์ใช้ได้ในเชิงอุตสาหกรรม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส�ำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1120
e-mail : a_asset@rmutl.ac.th
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เครื่องนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน�้ำพี้
แบบที่ด้านใต้ถังผสมมีชุดเกลียวรีดอัดแท่ง
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7319 เรื่อง เครื่องนวดผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน�้ำพี้แบบที่ด้านใต้ถังผสมมีชุดเกลียวรีดอัดแท่ง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในอดีตที่ผ่านมามีการนิยมน�ำสินแร่เหล็กน�้ำพี้มาเป็นส่วนผสมในการสร้างวัตถุมงคลประเภทเหรียญพระกดพิมพ์หรือ
ลูกประค�ำ  ด้วยการน�ำแร่เหล็กน�ำ้ พีท้ ขี่ ดุ ได้ไปผ่านกรรมวิธกี ารต�ำให้ละเอียดจากนัน้ จึงน�ำผงแร่เหล็กน�ำ้ พีท้ ตี่ ำ� แล้วไปร่อน
โดยใช้ตระแกรงละเอียด เพื่อให้ได้เนื้อแร่ที่ละเอียดแล้วจึงน�ำมานวดผสมกับส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ ดินเหนียว กาวและ
น�้ำ  เพื่อน�ำไปใช้ในการสร้างเหรียญพระกดพิมพ์หรือลูกประค�ำ  ซึ่งในขั้นตอนของการนวดผสมส่วนผสมทั้งหมดในอดีต
ทีผ่ า่ นมาจะต้องใช้แรงงานคนในการส่วนนวดผสมทัง้ หมดตามทีก่ ล่าวมา ซึง่ ในการนวดผสมส่วนผสมทัง้ หมดในแต่ละครัง้
จะต้องใช้เวลาในการนวดผสมเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง ซึ่งในการใช้แรงงานคนในการนวดผสมจะเกิดปัญหาท�ำให้เกิด
การเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการท�ำงานและในบางครั้งมีผลท�ำให้ส่วนผสมไม่เข้ากัน โดยการนวดผสมด้วยแรงงานคนมี
ผลท�ำให้ได้ปริมาณน้อยในแต่ละครั้ง จึงท�ำให้การใช้แรงงานคนในการนวดจะมีขีดจ�ำกัดในการนวดซึ่งการนวดผสม
แต่ละครั้งละจะได้ปริมาณเพียง 1-2 กิโลกรัมเท่านั้น จากปัญหาดังกล่าวท�ำให้เกิด แนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องนวด
ผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน�ำ้ พีแ้ บบทีด่ า้ นใต้ถงั ผสมมีชดุ เกลียวรีดอัดแท่ง เพือ่ ต้องการใช้เป็นเครือ่ งทุนแรงในการนวด
ผสมดินเหนียวกับผงแร่เหล็กน�้ำพี้ เพื่อน�ำมาทดแทนการใช้แรงงานคนในการนวดผสม เพื่อลดต้นทุนทางด้านการผลิต
และลดระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ ยังสามารถท�ำให้สว่ นผสมทีไ่ ด้หลังจากการนวดผสมมีการขึน้ รูปเป็นแท่งท�ำให้งา่ ย
ต่อการน�ำไปใช้ในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องนวดผสมแร่เหล็กน�้ำพี้ เป็นเครื่องที่ได้รับการออกแบบและสร้างเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการนวดผสม
วัตถุดิบต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการผสมแร่เหล็กน�้ำพี้โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน�้ำพี้ จากเดิมกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน�้ำพี้ ใช้วิธีการผสมโดยใช้แรงงานคนซึ่งสามารถผสมได้
เพียงครั้งละ 1-2 กิโลกรัมต่อครั้ง ซึ่งมีปริมาณที่น้อยไม่พอต่อการผลิต และผู้ที่ท�ำหน้าที่ผสมยังเกิดการเมื่อยล้าเกิดขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องนวดผสมแร่เหล็กน�้ำพี้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสมรรถนะของเครื่องนวด
ผสมแร่เหล็กน�ำ้ พีม้ กี ำ� ลังการผลิต 0.90 กิโลกรัมต่อนาที ซึง่ มากกว่าแรงงานคนทีม่ กี ำ� ลังการผลิต 0.75 กิโลกรัมต่อนาที
เพิ่มขึ้น 0.15 กิโลกรัมต่อนาที ส่วนรอบการท�ำงานของ เครื่องนวดผสมแร่เหล็กน�้ำพี้ 21.21 นาที ส่วนแรงงาน
25.92 นาที โดยสามารถลดรอบการท�ำงานสาม นาที 4.71
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สมรรถนะของเครื่องนวดผสมแร่เหล็กน�ำ้ พี้มีกำ� ลังการผลิตสามารถท�ำงานได้แทนแรงงานคน และสามารถเพิ่มรอบการ
ท�ำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 08 1727 6735
e-mail : inchgun@hotmail.com
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เครื่องฝานกล้วย
นักวิจัย
นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง และคณะวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7664 เรื่อง เครื่องฝานกล้วย
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การแปรรูปกล้วยทั้งกล้วยสุกส�ำหรับท�ำกล้วยเบรกแตก หรือกล้วยดิบท�ำกล้วยฉาบ กล้วยปรุงรสต่างๆ ฯลฯ ปัจจุบัน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปกล้วยใช้กระดานสไลด์ ฝานกล้วยด้วยแรงงานคนเพื่อผลิตสินค้าของตนเอง การท�ำงาน
คนงานจะยืนอยูข่ า้ งเตาทอดกล้วยฝานกล้วยลงกระทะทอด ท�ำให้คนงานได้รบั ความร้อนจึงหาคนงานทีร่ บั ท�ำต�ำแหน่งนี้
ล�ำบาก และจากการส�ำรวจตามท้องตลาดของเครื่องฝานกล้วยยังไม่มีเครื่องฝานกล้วยที่สามารถฝานลงกระทะได้
ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและประดิษฐ์ เครื่องฝานกล้วยขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับ วิสาหกิจชุมชน หรือ
ผู้ประกอบการแปรรูปกล้วย
สรุปเทคโนโลยี
1. สามารถฝานกล้วยลงกระทะทอดได้เลย สะดวกต่อการท�ำงาน ทั้งกล้วยสุกและกล้วยดิบ
2. ฝานกล้วยได้ทั้งตามแนวยาวและตัดขวางของผลกล้วย
3. ฝานได้ความหนาของแผ่นกล้วยที่ 1-3 มิลลิเมตร
4. มีก�ำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
5. สามารถดัดแปลงน�ำไปฝาน เผือก มัน ฯลฯ ที่ต้องการให้แผ่นบางๆ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
โครงสร้างเครื่องผลิตด้วยสแตนเลส มีความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถฝานได้อย่างต่อเนื่อง ปรับความหนาบางได้
ต้องการ สะดวกในการลับคมตัดและการดูแลรักษา
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทรศัพท์ : 0 4423 3063, 08 1997 8910
โทรสาร : 0 4423 3064
e-mail : pongsak@rmuti.ac.th, rdrmuti@gmail.com
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เครื่องหั่นสมุนไพร
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็ชร และคณะผู้วิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 0901005490 เรื่อง เครื่องหั่นสมุนไพร
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
สมุนไพรไทย เป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าที่บรรพบุรุษน�ำมาเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค เป็นต้น การแปรรูปสมุนไพรเพื่อมา
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสมุนไพรผสม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เช่น สมุนไพรด้านความงามสมุนไพรอบผิว ลูกประคบ
สมุนไพรบดผง สมุนไพรน�ำ 
้ เป็นต้น การแปรรูปขั้นตอนแรกคือการหั่นให้เป็นแผ่นบางๆ หรือชิ้นเล็กๆ ก่อนการน�ำไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต่อไป ดัง่ เดิมจะใช้แรงงานคนหัน่ ส่วนมากคือผูส้ งู อายุ เครือ่ งมือทีมไี ม่ตรงกับความต้องการ เช่น
เครือ่ งหัน่ ขนาดเล็ก หัน่ สมุนไพรประเภทน้อยชนิด ทีส่ ำ� คัญการหัน่ ไม่ตอ่ เนือ่ งท�ำให้ลา้ ช้า และเครือ่ งทีม่ ขี นาดใหญ่จะมี
ราคาสูง โครงสร้างส่วนมากจะเป็นเหล็ก เกิดสนิมอาจปนเปื้อนในกระบวนการหั่น และการปรับความหนาบางหรือ
ถอดลับคมตัดยังมียุ่งยาก
สรุปเทคโนโลยี
การหั่นสมุนไพรที่เป็นหัว เช่น ขิง ข่า กระชายด�ำ  ว่านชักมดลูก ขมิ้นชัน เป็นต้น เมื่อน�ำสมุนไพรป้อนลงห้องหั่น
สมุนไพรจะถูกพาหมุนเหวี่ยงผ่านคมตัดที่ตั้งระยะความหนาการหั่นไว้ สมุนไพรที่หั่นแล้วจะตกลงที่รองรับ สมุนไพรที่
อยู่ภายในห้องเหวี่ยงจะหมุนผ่านคมตัดจนหมด สามารถป้อนสมุนไพรได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตั้งความหนาได้ระหว่าง
1 ถึง 5 มิลลิเมตร ประสิทธิภาพการหัน่ เฉลีย่ 50 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ทีค่ วามหนา 2 มิลลิเมตร ใช้ตน้ ก�ำลังจากมอเตอร์
220 โวลต์ขนาด 1/3 แรงม้า
จุดเด่นของเทคโนโลยี
โครงสร้างเครือ่ งผลิตด้วยสแตนเลส เครือ่ งมีขนาดเล็ก สะดวกในการเคลือ่ นย้าย มีความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถ
หั่นได้อย่างต่อเนื่อง ปรับความหนาบางได้ต้องการ สะดวกในการลับคมตัดและการดูแลรักษา
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็ชร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทรศัพท์ : 0 4423 3063, 08 1251 2020
โทรสาร : 0 4423 3064
e-mail : Suthad@rmuti.ac.th, rdrmuti@gmail.com
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ชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ฯ
นักวิจัย
ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
สถานการณ์โลกปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าทุกประเทศก�ำลังประสบปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ลดน้อยลง อันเกิดจาก
ปัจจัยหลายด้าน ทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริโภคใช้สอยที่เกินพอดี กล่าวได้ว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และใกล้ตัวเข้ามาทุกที ปัญหาที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้คือ วิกฤติพลังงาน ยิ่งมนุษย์
มีการใช้สอยทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ทรัพยากรที่มีอยู่ก็จะลดน้อยลงไป จึงเป็นความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดที่มนุษย์บนโลก
จะต้องตระหนักและตื่นตัวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น การแสวงหาพลังงานทดแทนเพื่อใช้สอยในอนาคตเป็นสิ่งจ�ำเป็น
เมื่อหาได้แล้วต้องตระหนักและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
พลังงานจากลม (Wind Energy) เป็นพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ระบบระบาย
อากาศคอมเพรสแอร์จะมีกงั หันลมทีจ่ ะท�ำหน้าทีพ่ ดั เอาความร้อนออกจากตัวเครือ่ ง ซึง่ จะท�ำให้เกิดพลังงานลมทีส่ ามารถ
น�ำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ ที่นับเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ศูนย์เปล่า โดยใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานลมให้เป็น
พลังงานไฟฟ้า ในปัจจุบันมีการใช้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งหากน�ำพลังงานลมร้อนระบบ
ระบายอากาศคอมเพรสแอร์มาผลิตไฟฟ้าในทุกๆอาคาร ก็จะท�ำให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ทุก
อาคาร จึงท�ำให้มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในแต่ละปีสูงมาก หากน�ำพลังลมร้อนจากระบบระบายอากาศคอมเพรสแอร์
ของเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในมหาวิทยาลัยฯ มาผลิตไฟฟ้าจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ อีกทั้งจะเป็น
ต้นแบบ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ด้านการใช้พลังงานทดแทน
สรุปเทคโนโลยี
หลักการเปลี่ยนพลังงานลมร้อนจากระบบระบายอากาศคอมเพรสแอร์มาหมุนชุดกังหันลมเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นการเปลี่ยนพลังงานที่สูญเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

ระบบระบายลมร้อน
คอมเพรสเซอร์แอร์

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
ชุดกังหันลมผลิต

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ต�ำบลรัษฎา อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 08 7213 6122
e-mail : poolom99@gmail.com
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ใบมีดคมคู่ที่ใช้พรวนดินและก�ำจัดวัชพืช
ส�ำหรับติดตั้งกับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า
นักวิจัย
ผศ.วิรัช อนุชานุรักษ์
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11163 เรื่อง ใบมีดคมคู่ที่ใช้พรวนดินและก�ำจัดวัชพืชส�ำหรับติดตั้งกับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การก�ำจัดวัชพืชส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือทุ่นแรงขนาดใหญ่ สารเคมีและแรงงานคน การใช้เครื่องมือทุ่นแรงขนาดใหญ่
มีราคาแพงเกษตรกรรายย่อยไม่มเี งินทุนพอทีจ่ ะจัดซือ้ มาใช้ได้ เครือ่ งมือขนาดใหญ่ไม่สามารถท�ำงานในพืน้ ทีค่ บั แคบได้
เช่น รอบโคนต้น และระยะห่างระหว่างแถวของพืช การใช้สารเคมีกอ่ ให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้และสภาพแวดล้อม รวมทัง้
อันตรายจากสารเคมีตกค้างในผลผลิต อีกทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีสูง การใช้แรงงานคนสิ้นเปลืองค่าจ้างมาก
เสียเวลา ไม่ทันต่อช่วงเวลาในการก�ำจัดวัชพืช ใบมีดคมคู่ออกแบบมาให้ติดตั้งกับเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าซึ่งเกษตรกร
ส่วนใหญ่มอี ยูแ่ ล้ว สามารถถากดายก�ำจัดวัชพืชได้ถงึ โคนถึงราก ช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านแรงงาน ช่วยลดการใช้สารเคมี
สรุปเทคโนโลยี
ใบมีดคมคู่ถูกออกแบบขึ้นรูปให้โค้งงอที่ปลายทั้งสองด้าน ที่คมใบมีดส่วนปลายออกแบบให้ลดแรงกระแทก และเกิด
การเฉือนตัดขณะท�ำงาน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใบมีดคมคูอ่ อกแบบมาให้สามารถถาก ดายก�ำจัดวัชพืชได้ถงึ โคนถึงราก ท�ำให้วชั พืชงอกใหม่ชา้ หรือตายไป เช่นเดียวกับ
การใช้จอบถากแต่รวดเร็ว ทุ่นแรง ประหยัดค่าใช้จ่าย
ใช้ใบมีดเดียวสามารถถากดายก�ำจัดวัชพืชได้ ช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อใบมีด ไม่ต้องใช้ใบมีด
หลายใบ
น�้ำหนักเบา ประหยัดน�้ำมัน ช่วยลดความเหนื่อยยากของเกษตรกร
มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากการติดตั้งใบมีดโดยการยึดด้วยน๊อตขนาดใหญ่ที่หัวเกียร์ของเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.วิรัช อนุชานุรักษ์
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
โทรศัพท์ : 0 4415 3093, 08 1669 9251
โทรสาร : 0 4415 3093
e-mail : ae.jungle@gmail.com
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ยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์
นักวิจัย
ดร.อรสา อ่อนจันทร์
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
โครงการวิจัย การท�ำผลิตภัณฑ์ยางขวางถนนชะลอความเร็วด้วยยางธรรมชาติ จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแปรรูป
ยางธรรมชาติให้มีมูลค่าเพิ่ม และเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการท�ำผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ยางธรรมชาติและยางรีเคลมเป็น
วัตถุดิบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางขวางถนนชะลอความเร็วที่มีคุณภาพดี ทนทาน รับน�้ำหนักได้ดี มีความยืดหยุ่น
ความปลอดภัยในการใช้งานสูง ราคาไม่แพง และน�ำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมยางที่สนใจน�ำไป
ผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ยางขวางถนนจ�ำกัดความเร็วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ยางพาราและยางรีเคลม (ยางรถยนต์รีไซเคิ้ล) เป็นวัตถุดิบ
70-80% เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ศี กั ยภาพด้านการตลาดสูง ทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ผลจากการศึกษาได้สตู รยาง
ที่เหมาะสมในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยสภาวะที่เหมาะสมในการท�ำให้ยางเกิดปฏิกิริยายางคงรูปคืออุณหภูมิ 150 ํC
เวลา 10 นาที และได้ทดสอบสมบัตเิ ชิงกล ได้แก่ Tensile strength (MPa) Ultimate elongation (%) Hardness
(Shore A) และ Compression set (%) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมส�ำหรับบล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนน
จ�ำกัดความเร็
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การผลิตยางขวางถนนชะลอความเร็วใช้ยางแผ่นรมควัน ยางรีเคลม แคลเซียมคาร์บอเนต ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีผ่ ลิตได้ภายใน
ประเทศมากกว่า 90% และสารเคมียางประมาณ 10%
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale

ความร่วมมือที่เสาะหา
ดร.อรสา อ่อนจันทร์
กลุ่มงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2201 7155
โทรสาร : 0 2201 7159
e-mail : orasa@dss.go.th
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สูตรเคลือบใสไร้สารตะกั่วส�ำหรับเพิ่มความสดใส
และความเข้มของสีเนื้อดินเซรามิก
นักวิจัย
ดร.อนุชา วรรณก้อน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 1301005122 เรื่อง สูตรเคลือบใสไร้สารตะกั่วส�ำหรับเพิ่มความสดใสและความเข้มของสีเนื้อดินเซรามิก
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ุ หภูมสิ งู ประมาณ
อุตสาหกรรมเซรามิก เป็นอุตสาหกรรมทีม่ ตี น้ ทุนพลังงานในการผลิตทีส่ งู โดยทัว่ ไปเซรามิกจะเผาทีอ่ ณ
1200-1250 °C การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบเซรามิกให้สามารถผลิตได้ที่อุณหภูมิต�่ำลงที่ประมาณ 1000-1100 °C
จะช่วยลดต้นทุนจากการใช้พลังงานและลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับ
เคลือบเซรามิกอุณหภูมิต�่ำนั้น ยังมีการใช้ตะกั่วเป็นส่วนผสม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการน�ำไปใช้งาน ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพอนามัยของผู้ผลิต และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ทีมงานวิจัยได้ท�ำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสูตร
และกรรมวิธีการผลิตเซรามิกที่ใช้เนื้อดินและเคลือบอุณหภูมิต�่ำ  และเป็นเคลือบที่ไร้สารตะกั่ว แต่ยังพบปัญหาจาก
ผูผ้ ลิต เนือ่ งจากเคลือบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จะมีความสดใสหรือความมันวาวน้อยกว่าเคลือบทีม่ ตี ะกัว่ ผสม จึงท�ำให้ไม่เป็นทีน่ ยิ ม
ของลูกค้า ทีมงานวิจัยจึงได้ท�ำการพัฒนาเคลือบไร้สารตะกั่วที่มีสีสันสดใสขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
สรุปเทคโนโลยี
สูตรเคลือบใสไร้สารตะกั่วส�ำหรับเพิ่มความสดใสและความเข้มของสีเนื้อดินเซรามิก ประกอบด้วย ลิเธียมคาร์บอเนต
แบเรียมคาร์บอเนต ซิงค์ออกไซด์ เศษแก้ว ฟริต เบนโตไนต์ และไครโอไลต์ พร้อมกับกรรมวิธีการเตรียม สามารถใช้
เคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิก และเผาสุกตัวได้ที่อุณหภูมิต�่ำ  1000 °C มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
(40-400 °C) 9.60 x10-6 K-1 และไม่เกิดการหดตัว (Crawling) ของเคลือบ สามารถท�ำให้สีของเนื้อดินมีสีสดใส
และเข้มขึ้น เคลือบที่ได้จะมีการวัดสีตามระบบ L*a*b* พบว่ามีค่า a* ที่สูง และการวัดความมันวาว (glossness)
ก็จะให้ค่าที่สูงกว่าเคลือบไร้สารตะกั่วทั่วไป
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สูตรเคลือบใสไร้สารตะกั่วส�ำหรับเพิ่มความสดใสและความเข้มของสีเนื้อดินเซรามิกนี้ มีความมันวาวสูง สามารถ
ช่วยให้สีของเนื้อดินเซรามิกมีความสดใสและเข้มขึ้น และเนื่องจากเป็นเคลือบที่มีส่วนผสมของวัสดุเหลือทิ้ง ไม่มีสาร
ตะกัว่ เป็นส่วนผสม สามารถเผาสุกตัวได้ทอี่ ณ
ุ หภูมติ ำ 
�่ 1000 °C จึงเป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยการประหยัดพลังงาน
และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณชลาลัย ซัตตั้น
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ : 02 5464 7000 ต่อ 1617
โทรสาร : 0 2564 7003
e-mail : chalalai@nstda.or.th
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อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการต�ำ
นักวิจัย
อาจารย์อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000177 ยื่นค�ำขอวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการต�ำกะปิ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เครื่องปรุงอาหารที่คนไทยนิยมรับประทานหลายชนิดต้องผ่านกระบวนการต�ำ  เช่น กะปิ ข้าวคั่ว พริกป่นหรือ
พริกแกงต่างๆ โดยเฉพาะ กะปิถือเป็นเครื่องปรุงรสที่ได้รับความนิยมในทุกครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบันกะปิกลายมาเป็น
หนึ่งในวัฒนธรรมอาหารในประเทศไทย และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่างๆมากมายจากการผลิตกะปิขาย โดยกรรมวิธี
การท�ำกะปิให้ได้คุณภาพและเป็นที่นิยม ขั้นตอนสุดท้ายคือการต�ำ  ซึ่งปัจจุบันมีการส่งกะปิออกไปจ�ำหน่ายมากกว่า
50 ประเทศทั่วโลก เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยผ่อนแรงในการต�ำกะปิ โดยจัดให้มี ชุดสากจ�ำนวน 3 สาก ทีจ่ ำ� ต�ำลงมาสลับกันที่
อัตรา 147 ครั้งต่อนาที ซึ่งการตกของสากจะกระทบที่ขอบของครกแล้วปลายสากจะลื่นไถลเข้าสู่ก้นครกคล้ายกับ
ลักษณะการต�ำด้วยคนช่วยในการบดขยีใ้ ห้ละเอียดเร็วขึน้ นอกจากนีฐ้ านวางครกยังสามารถหมุนได้เพือ่ เปลีย่ นต�ำแหน่ง
การต�ำให้ทวั่ ถึง ซึง่ อุปกรณ์นสี้ ร้างขึน้ มาเพือ่ ใช้อำ� นวยความสะดวกในการต�ำกะปิ ต�ำข้าวคัว่ หรือต�ำพริกป่น ในปริมาณ
ครั้งละมากๆ แทนการต�ำด้วยแรงคน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาในการต�ำได้อีกด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการต�ำกะปิที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์หลัก 4 ส่วน
คือ ชุดส่งก�ำลัง ครกพร้อมฐานหมุน ชุดลูกเบี้ยวกดสาก และชุดสาก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร : 0 3810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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การย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน
นักวิจัย
ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0903001357 ยื่นค�ำขอวันที่ 7 สิงหาคม 2552
เรื่อง การย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ไข่มุกเป็นอัญมณีอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมมายาวนาน เนื่องจากความงามของผิวเหลือบมุกที่งดงาม ไข่มุกธรรมชาติ
เกิดจากกระบวนการทางชีวภาพของหอยสองฝา เมือ่ มีวตั ถุแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุก หอยมุกจะท�ำการหลัง่ สารหรือ
น�้ำมุกมาเคลือบวัตถุนั้นไว้เพื่อลดความระคายเคือง ซึ่งสีของไข่มุกขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของหอยมุก
อาหาร และสภาพแวดล้อมทีเ่ ลีย้ ง เป็นต้น เนือ่ งจากความต้องการไข่มกุ ในตลาดเพิม่ ขึน้ ขณะทีไ่ ข่มกุ ธรรมชาติมปี ริมาณ
ลดลง ท�ำให้มีการผลิตไข่มุกเลี้ยงและมีการท�ำไข่มุกปลอมเกิดขึ้น และเนื่องจากไข่มุกที่มีสีสันสวยงามตามธรรมชาติ
ค่อนข้างพบได้ยาก ท�ำให้ไข่มุกถูกน�ำมาผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีเพื่อให้ได้สีสวยงาม
ตามความต้องการของตลาด ไข่มุกอะโกยา (akoya) เป็นไข่มุกเลี้ยงน�ำ้ เค็มจากหอยมุก Pinctada fucata martensii
หอยมุกชนิดนีม้ กี ารเพาะเลีย้ งครัง้ แรกทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ แต่ปจั จุบนั มีฟาร์มเลีย้ งทัง้ ในประเทศญีป่ นุ่ จีน และออสเตรเลีย
ส�ำหรับไข่มุกอะโกยา (akoya) ที่ขายในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะน�ำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นของไข่มุกชนิดนี้
ที่พบตามธรรมชาติมี 3 สี คือ สีเทาเงิน สีชมพูกหุ ลาบ และสีครีมส้ม สีทไี่ ด้รบั ความนิยมในท้องตลาดและมีราคาสูงมาก
คือ สีเทาเงิน เนื่องจากเป็นสีที่แตกต่างจากไข่มุกสีธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งพบได้ทั่วไป คือ สีชมพู และครีมส้ม
สรุปเทคโนโลยี
การย้อมไข่มกุ ให้ได้สเี ทาเงินคล้ายสีของไข่มกุ เลีย้ งน�ำ้ เค็มทีเ่ รียกว่า “ไข่มกุ อะโกยา (akoya)” ท�ำได้โดยการย้อมไข่มกุ
ด้วยสารละลายคอปเปอร์ซลั เฟต (copper sulfate) ในแอมโมเนีย (ammonia) การเตรียมสารละลายคอปเปอร์ซลั เฟต
(copper sulfate) ตามการประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยการละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulfate) ในแอมโมเนีย
(ammonia) ท�ำการแช่ไข่มุกทิ้งไว้ในสารละลายดังกล่าว 3-7 วัน
ผึ่งให้แห้ง ในที่ร่มจะได้ไข่มุกสีเทาเงิน ความเข้มของสีที่ได้จากการย้อมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย เวลาที่
แช่ไข่มุกทิ้งไว้ในสารละลาย และชนิดของไข่มุก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
กระบวนการย้อมไข่มุกจากสีขาวนวลธรรมชาติให้ได้สีเทาเงินด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulfate)
ในแอมโมเนีย (ammonia) โดยน�ำไข่มุกแช่ทิ้งไว้ในสารละลายดังกล่าว จะท�ำให้ได้ไข่มุกสีเทาเงิน การประดิษฐ์นี้มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ได้สขี องไข่มกุ ทีง่ ดงาม แปลกใหม่ ดึงดูดใจผูซ้ อื้ และเป็นสีทพี่ บได้ยากในธรรมชาติ รวมทัง้ มุง่ หวังผล
ในทางธุรกิจเพราะไข่มุกสีเทาเงินมีราคาสูงมาก เนื่องจากเป็นสีที่พบได้ยาก ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร : 0 3810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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การย้อมไข่มุกให้ได้สีน�้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน
นักวิจัย
ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0903000237 ยื่นค�ำขอวันที่ 17 มีนาคม 2552
เรื่อง  การย้อมไข่มุกให้ได้สีน�้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ไข่มุกเป็นอัญมณีอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมมายาวนาน เนื่องจากความงามของผิวเหลือบมุกที่งดงาม ไข่มุกธรรมชาติ
เกิดจากกระบวนการทางชีวภาพของหอยสองฝา เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุก หอยมุกจะท�ำการหลั่งสาร
หรือน�้ำมุกมาเคลือบวัตถุนั้นไว้เพื่อลดความระคายเคือง เนื่องจากความต้องการไข่มุกในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ไข่มุก
ธรรมชาติมีปริมาณลดลง ท�ำให้มีการผลิตไข่มุกเลี้ยงและมีการท�ำไข่มุกปลอมเกิดขึ้น นอกจากนี้ไข่มุกยังถูกน�ำมา
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีเพื่อให้ได้สีสวยงามตามต้องการ
เมื่อประมาณกลางปี 2551 พบว่ามีไข่มุกสีใหม่ที่เริ่มได้รับความนิยมและมีราคาสูงมาก ได้แก่ ไข่มุกสีน�้ำตาล หรือ
ที่เรียกกันว่า “Chocolate pearl” เนื่องจากเป็นสีที่พบได้ยากในธรรมชาติ และมีราคาสูงกว่าไข่มุกสีด�ำ  เนื่องจาก
ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย และยังไม่มีผู้ใดเปิดเผยกระบวนการผลิต ข้อมูลบางแหล่งกล่าวว่าไข่มุกสีน�้ำตาลเกิดจากการน�ำ
ไข่มุกสีด�ำหรือเทาไปผ่านกระบวนการฉายรังสีเพื่อให้ได้สีน�้ำตาลซึ่งต้นทุนสูง ท�ำให้มีราคาจ�ำหน่ายสูง แต่กรรมวิธีการ
ย้อมไข่มุกให้ได้สีนำ�้ ตาลจากสารละลายของเกลือเงินยังไม่เป็นที่เปิดเผย หรือปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
สรุปเทคโนโลยี
การย้อมไข่มุกโดยทั่วไปจะย้อมให้เป็นสีด�ำด้วยสารละลายของเกลือเงินในแอมโมเนีย แต่การย้อมไข่มุกให้ได้สีน�้ำตาลที่
เรียกว่า “สีช็อกโกเลต” ท�ำได้โดยการย้อมไข่มุกด้วยสารละลายของเกลือเงินในกลูโคส การเตรียมสารละลายเกลือเงิน
ตามการประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยเกลือเงิน ละลายในสารละลายกลูโคสที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวท�ำละลายอินทรีย์ ท�ำการแช่
ไข่มุกทิ้งไว้ ในที่มืด แล้วน�ำมาตากแดด 1-3 วัน จะได้ไข่มุกสีนำ�้ ตาล ความเข้มของสีนำ�้ ตาลที่ได้จากการย้อมจะขึ้นอยู่กับ
ความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ย้อมและเวลาในการแช่ การย้อมไข่มุกให้ได้สีน�้ำตาลนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าของไข่มุก
เพราะพบได้ยากในธรรมชาติ และตลาดเครื่องประดับมีความต้องการสูง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นเี้ ป็นกระบวนการย้อมไข่มกุ จากสีขาวนวลธรรมชาติให้ได้สนี ำ�้ ตาลด้วยสารละลายของเกลือเงิน โดยท�ำการ
เตรียมสารละลายเกลือเงินจากเกลือเงิน ละลายในตัวท�ำละลายอินทรียอ์ ย่างง่าย ได้แก่ กลูโคสในน�ำ 
้ น�ำไข่มกุ แช่ทงิ้ ไว้
ในสารละลายเงินดังกล่าวจะท�ำให้ได้ไข่มุกสีน�้ำตาล
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร : 0 3810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

การย้อมไข่มุกให้ได้สีเหลืองทอง
นักวิจัย
ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0903001356 ยื่นค�ำขอวันที่ 7 สิงหาคม 2552
เรื่อง การย้อมไข่มุกให้ได้สีเหลืองทอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ไข่มกุ เปรียบได้กบั ราชินแี ห่งท้องทะเล เพราะไม่เพียงแต่ความสวยงามเท่านัน้ ยังให้ความรูส้ กึ ทีน่ มุ่ นวล อ่อนโยน และ
สง่างาม ไข่มุกโดยทั่วไปจะมีสีขาวเหลือบสีรุ้งเล็กน้อยจนถึงขาวนวล และยังพบสีอื่นที่ค่อนข้างหายากในธรรมชาติอีก
เช่น สีชมพู สีเงิน สีครีม สีเหลือง สีทอง และสีด�ำ  เป็นต้น สีของไข่มุกขึ้นอยู่กับชนิดของหอยมุก อาหาร และสภาวะ
แวดล้อมในบริเวณที่หอยมุกอาศัยอยู่ ส�ำหรับราคาของไข่มุกจะพิจารณาจาก ขนาด รูปร่าง ความสะอาด สี ผิวภายนอก
น�ำ้ หนัก และแหล่งที่มา ไข่มุกตามธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพของหอยสองฝา เมื่อมีวัตถุแปลกปลอม
เข้าไปในหอยมุก หอยมุกจะท�ำการหลั่งสารหรือน�ำ้ มุกมาเคลือบวัตถุนั้นไว้เพื่อลดความระคายเคือง กระบวนการเกิด
ไข่มุก ในธรรมชาติจึงใช้เวลานาน และเนื่องจากความต้องการไข่มุกในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ไข่มุกธรรมชาติมีปริมาณ
ลดลง จึงมีการเพาะเลี้ยงไข่มุกและมีการท�ำไข่มุกปลอมเกิดขึ้น นอกจากนี้ไข่มุกยังถูกน�ำมาผ่าน การปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีเพื่อให้ได้สีสวยงามตามต้องการ วิธีปรับปรุงคุณภาพวิธีหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยม คือ การย้อมสี
ไข่มุกเลียนแบบสีไข่มุกที่พบได้ยากในธรรมชาติ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับไข่มุกสีขาว หรือไข่มุกที่ไม่มีคุณภาพ ท�ำให้มี
สีสันแปลกตา สวยงาม
สรุปเทคโนโลยี
การย้อมไข่มุกให้ได้สีเหลืองทอง ท�ำได้โดยแช่ไข่มุกในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (silver nitrate) นาน 15-120 นาที
แล้วน�ำขึ้นมาล้างด้วยน�้ำสะอาดอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นน�ำไข่มุกแช่ลงในสารละลายโซเดียมโบโรไฮไดรด์ (sodium
borohydrideทันที จะได้ไข่มุกสีเหลืองทอง ความเข้มของสีเหลืองทอง ที่ได้จากการย้อมจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ
สารละลายทั้งสองชนิดที่ใช้ย้อม ระยะเวลาการแช่ไข่มุกในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (silver nitrate) และลักษณะผิว
ของไข่มุก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เป็นกระบวนการย้อมไข่มุกจากสีขาวนวลธรรมชาติให้ได้สีเหลืองทองด้วยสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต
(silver nitrate) และสารละลายโซเดียมโบโรไฮไดรด์ (sodium borohydride) โดยน�ำไข่มุกแช่ทิ้งไว้ในสารละลาย
ซิลเวอร์ไนเตรต (silver nitrate) ระยะเวลาหนึง่ หลังจากนัน้ น�ำไข่มกุ มาแช่ในสารละลายโซเดียมโบโรไฮไดรด์ (sodium
borohydride) จะท�ำให้ได้ไข่มุกสีเหลืองทอง การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สีของไข่มุกที่งดงาม แปลกใหม่
จูงใจผู้ซื้อ และเป็นสีที่พบได้ยากในธรรมชาติ และมุ่งหวังผลในทางธุรกิจเพราะไข่มุกสีเหลืองทองเป็นสีที่พบได้ยาก
จึงมีราคาสูง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร : 0 3810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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6

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

74 ผลงาน

เทคโนโลยีเด่น (Investors' Day)

TopFLEX: ฟิล์มปิดหน้าถาดส�ำหรับผลิตผลสดตัดแต่ง
TopFLEX เป็นฟิล์มปิดหน้าถาด (Lidding Film) แบบปิดผนึกด้วยความร้อนที่สามารถลอกออกได้ง่าย (Easy Peel)
และป้องกันการเกิดฝ้า (Antifog) นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบให้มีอัตราการแพร่ผ่านของก๊าซที่เหมาะสมเพื่อรักษา
คุณภาพและยืดอายุผักผลไม้สดตัดแต่ง
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
เป็นฟิลม์ ใสโครงสร้างหลายชัน้ ทีม่ สี มบัตปิ ดิ ผนึกได้ดดี ว้ ยความร้อนและสามารถลอกออกได้งา่ ย รวมทัง้ มีสมบัตใิ นการลด
การเกิดฝ้าในชั้นองค์ประกอบเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นฟิล์ม ที่ช่วยเก็บรักษาคุณภาพและยืดอายุผลิตผลสดตัดแต่ง
โดยใช้หลักการสร้างให้เกิดการดัดแปลงบรรยากาศแบบสมดุล (EMA) ภายในบรรจุภัณฑ์อีกด้วย

การประยุกต์ใช้งาน
ฟิล์ม TopFLEX ใช้ปิดผนึกกับถาดพลาสติกด้วยความร้อน มีสมบัติการลอกออกได้ง่าย ลดการเกิดฝ้า และมีอัตรา
การแพร่ผา่ นของก๊าซทีเ่ หมาะสมส�ำหรับใช้บรรจุผลิตผลสดตัดแต่ง ท�ำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั พืชเศรษฐกิจ เช่น ผักสลัด
ข้าวโพดฝักอ่อน มะม่วง แคนตาลูป ฝรัง่ และทุเรียน เป็นต้น ซึง่ ตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริโภค
ทั้งในแง่การผลิต การใช้งาน และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์
กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
ผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกส�ำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับอาหาร
ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ผู้ประกอบการบรรจุผลิตผลสด (Packer), ผู้ค้าปลีก (Modern trade, Supermarket) และ
ผู้ผลิต และจ�ำหน่ายอาหาร
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
ผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกส�ำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับอาหาร
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สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
1. อนุสทิ ธิบตั รเรือ่ ง องค์ประกอบของฟิลม์ ปิดผนึกได้ดว้ ยความร้อน ทีม่ สี มบัตลิ อกออกได้งา่ ยและป้องกันการเกิดฝ้าได้
และฟิล์มโครงสร้างหลายชั้นที่ได้จากองค์ประกอบฟิล์มปิดผนึกดังกล่าว เลขที่ยื่นจด 1303000273
2. ความลับทางการค้าเรื่อง กระบวนการผลิตฟิล์มพลาสติกที่มีรูเจาะขนาดไมครอนด้วยเลเซอร์
3. ความลับทางการค้าเรือ่ ง เทคนิคการพัฒนาฟิลม์ พลาสติกทีม่ จี ำ� นวนและขนาดรูเจาะระดับไมครอนส�ำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์
ยืดอายุผัก และผลไม้สด
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อยู่ระหว่างการพัฒนาในระดับ pilot scale

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.วิชชุดา เดาด์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4655
e-mail : witchuds@mtec.or.th
website : http://www.mtec.or.th/ActivePAK
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เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

B Fresh: Anti-microbial Sachet
ซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
นักวิจัย
ดร.กมลวรรณ ธรรมเจริญ
สังกัดศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503001371 ยื่นค�ำขอวันที่ 1 ก.ย. 2558
เรื่อง ระบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย       
์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในยุคที่คนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตรีบเร่ง ท�ำให้อุปนิสัยการกินเปลี่ยนไป จากคนไทยที่นิยมกินข้าวราดแกง หันไปบริโภค
ขนมปังและเบเกอรี่มากขึ้นด้วยเหตุผลของความรวดเร็วและวัฒนธรรม ส่งผลให้ตลาดเบเกอรี่ยุคปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง
35 ล้านบาทต่อปี ซึ่งครอบคลุมทุกสัดส่วนตลาด ตั้งแต่ตลาดบนหรือซูเปอร์พรีเมียมที่จ�ำหน่ายในโรงแรม ตลาดกลาง
หรือพรีเมียมตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ และตลาดล่างที่เป็นเบเกอรี่โฮมเมด โดยตลาดกลางและตลาดล่าง
มีสัดส่วนอยู่ที่ 64%
ทว่าในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย กลับไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการเก็บอาหารสดเป็นเวลานาน ท�ำให้ขนมและ
อาหารทั่วไปมีอายุและคุณภาพที่เหมาะสมส�ำหรับการบริโภคแค่เพียง 2 วันหลังจากผลิต ก่อนจะเริ่มมีกลิ่นเหม็น
มีเชือ้ ราและแบคทีเรียขึน้ ตามทีเ่ ห็นกันจนชินตา ท�ำให้ผคู้ า้ จ�ำนวนมากเลือกทีจ่ ะใช้สารกันบูดมาเป็นส่วนหนึง่ ในส่วนผสม
เพื่อยืดอายุการขายโดยไม่ได้คำ� นึงถึงผลทางสุขภาพระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค จากการรับประทานกินสารเคมี
ติดต่อกันเป็นเวลานาน
สรุปเทคโนโลยี
B Fresh คือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยืดระยะเวลา ในการเก็บรักษาเบเกอรี่ที่เสื่อมเสียจากเชื้อจุลินทรีย์
และลดหรือ ทดแทนการใช้สารกันบูด โดยใช้สารส�ำคัญเป็นสารสกัดธรรมชาติที่มีความปลอดภัยตาม FDA
B Fresh มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ท�ำให้เบเกอรีม่ รี ะยะเวลาในการเก็บรักษาเพิม่ ขึน้
จากระยะ เวลาปกติเป็นเวลา 2 วัน โดยไม่สง่ ผลต่อเนือ้ สัมผัสและรสชาติ (ตรวจสอบตามมาตรฐานอาหารด้านจุลนิ ทรีย์
ที่ท�ำให้เกิดโรค (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 364 พ.ศ. 2556) และเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของ
อาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร (ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553)
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นเทคโนโลยีเพ่อื ยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาเบเกอรีท่ อี่ ยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์แบบปิด   การใช้วสั ดุโครงสร้างระดับนาโนเมตร
ในการคัดเลือกและควบคุมการปลดปล่อยสารส�ำคัญซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ
สถานภาพเบื้องต้น
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์

สนใจสอบถามข้อมูล
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1616
โทรสาร   : 0 2564 7003
e-mail : ipbiz@nstda.or.th
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“KU-ZEA1 ชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบ ELISA”
และ “KU-AF2 อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำ� หรับอะฟลาทอกซิน”
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี ฮงประยูร
สังกัด คณะเกษตร ก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตร
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นจึงมักพบการปนเปื้อนของเชื้อราในผลผลิตทาง
การเกษตรตั้งแต่ขั้นการเก็บเกี่ยวจนถึงการเก็บรักษาซึ่งสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรมากมาย  เชื้อรา
บางสายพันธุ์สามารถสร้างสารพิษ (Mycotoxins) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคนและสัตว์ สารพิษจากเชื้อราที่สร้างขึ้นมี
โอกาสตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและเข้าสู่วงจรอาหารทั้งของคนและสัตว์   สารพิษจากเชื้อราดังกล่าวไม่สามารถ
ท�ำลายได้ด้วยความร้อนในกระบวนการผลิตอาหาร ดังนั้นผู้บริโภคจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสารพิษเชื้อรา
จากการบริโภคอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม
สารพิษที่สร้างจากเชื้อราในวัตถุดิบการเกษตรที่ส�ำคัญในอาหารในประเทศไทยที่สนใจศึกษาในครั้งนี้มี 2 ชนิด คือ
สารพิษอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) สร้างโดยเชื้อราแอสเพอจิลลัส (Aspergillus spp.) และสารพิษซีราลีโนน
(Zearalenone) สร้างโดยเชื้อราฟิวซาเรียมหลายสายพันธุ์ (Fusarium spp.) เป็นที่ทราบกันว่าอะฟลาทอกซินเป็น
สาเหตุของโรคมะเร็งตับ และซีราลีโนนมีผลต่อระบบฮอร์โมนสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงซึ่งท�ำให้ผลผลิตของสัตว์ลดลง  
ซึ่งการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนในอาหารคนและอาหารสัตว์ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจโดยตรง
การตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังเป็นปัจจัยส�ำคัญในการลดความเสี่ยง และช่วยลดอันตรายหรือการสูญเสียทั้งสุขภาพและ
เศรษฐกิจอันเนือ่ งมาจากสารพิษจากเชือ้ รา โดยโครงการวิจยั นีแ้ บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจยั เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต
อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ส�ำหรับอะฟลาทอกซิน “KU-AF2” และการปรับปรุงชุดตรวจสอบซีราลีโนนด้วยเทคนิค
ELISA  “KU-ZEA1”  
สรุปเทคโนโลยี
ชุดตรวจสอบสารพิษเชือ้ ราในอาหารทีผ่ ลิตจากโมโนโคลนอลแอนตีบอดีทมี่ คี วามจ�ำเพาะสูงและผ่านการทดสอบความใช้ได้
ในทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับภาคสนาม  
1. KU-ZEA1 เป็นชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบ ELISA
2. KU-AF2 เป็นอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำ� หรับท�ำให้สารพิษอะฟลาทอกซินบริสุทธิ์และมีความเข้มข้นมากขึ้นภายใน
ขั้นตอนเดียว ใช้ส�ำหรับการวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินด้วยวิธีทางเคมี
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. มีความจ�ำเพาะสูงต่อสารพิษซีราลีโนน ไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับ -ZOL, -ZOL, AFB1, AFB2, AFG1, AFG2,
DON, FMB1, OTA และ T-2 toxin  ช่วงการใช้งาน (Range) 40-1,000 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบไม่เกิน 30 นาที ปริมาณต�่ำสุดของซีราลีโนนในตัวอย่างข้าวโพดที่ตรวจสอบได้ (LOD) เท่ากับ
7.98 ไมโครกรัม/กิโลกรัม อายุการใช้งานอย่างน้อย 9 เดือน ที่ 4 ํC
2. ช่วยเพิม่ ความถูกต้องและแม่นย�ำของผลการวิเคราะห์ สามารถจับกับ AFB1 ได้มากทีส่ ดุ 500 นาโนกรัม/มิลลิลติ ร  
ออมีความจ�ำเพาะต่อ AFB1, AFB2, AFG1 และ AFG2  อายุการใช้งานอย่างน้อย 12 เดือน ที่ 4 ํC
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผูท้ สี่ นใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกลุม่ ผูป้ ระกอบการด้านการผลิตชุดตรวจวินจิ ฉัย ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายอุปกรณ์
และเครื่องมือด้านการตรวจวิเคราะห์

  KU-AF2

สนใจสอบถามข้อมูล
ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 7435 ต่อ 3305-3309
website : www.arda.or.th
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กรรมวิธีการผลิตน�ำ้ เชื่อมสับปะรดเข้มข้น
นักวิจัย
ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา สังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8959 วันขอรับอนุสิทธิบัตร 12 พฤษภาคม 2554
เรื่อง กรรมวิธีการผลิตน�ำ้ เชื่อมสับปะรดเข้มข้น
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เดิมการผลิตน�้ำสับปะรดในรูปของน�้ำเชื่อมเข้มข้นเป็นการสกัดกลิ่นรสจากน�้ำสับปะรดสด หรือใช้น�้ำสับปะรดกระป๋อง
เป็นวัตถุดิบหลัก ก่อนน�ำมาท�ำให้เข้มข้น มีการใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์ และเติมกรดท�ำให้เข้มข้น เป็นน�้ำเชื่อม
สับปะรดเข้มข้น ดังนั้น ท�ำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารที่มุ่งเน้นรสธรรมชาติ ปราศจากสารสังเคราห์
ในกลุ่มของเครื่องดื่มในลักษณะของน�้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้นได้เช่นเดียวกัน
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยกรรมวิธีการผลิตน�้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น ที่มีส่วนผสมของสับปะรดและกรรมวิธีการผลิต
ที่ท�ำให้ได้น�้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้นรสธรรมชาติ ที่สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นาน 4 สัปดาห์โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา
จุดเด่นของเทคโนโลยี
น�้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น
กรรมวิธีการผลิตน�้ำเชื่อมสับปะรดเข้มข้น
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายชนิด ทั้งในเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ขนมไทย
หวาน และอื่นๆ ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา		
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

เม็ดขนุนน�้ำเชื่อมสับประรด

ฝอยทองน�ำ้ เชื่อมสับประรด

วุ้นเจลี่สับประรด

วุ้นกรอบสับประรด

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์/โทรสาร : (053) 921444 ต่อ 1120
e-mail
: a_asset@rmutl.ac.th
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เม็ดแมงลักสกัดน�้ำมันออกเพื่อการพองตัว
ที่ดีกว่าเม็ดแมงลักธรรมดาทั่วไป
นักวิจัย
อ.ดร. ศรินทิพ สุกใส และคณะ
สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพสิทธิบัตร
ได้เลขค�ำขอสิทธิบัตรแล้ว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในต�ำราสมุนไพรไทย เมล็ดแมงลัก เมื่อแช่น�้ำจะพองตัวเห็นเป็นเยื่อขาว ที่มีลักษณะลื่นเป็นเมือก จะนิยมบริโภค
เป็นอาหารหวาน จะช่วยท�ำให้ถ่ายอุจจาระสะดวก เพราะเมือกขาวท�ำให้ลื่น อุจจาระไม่เกาะล�ำไส้ และช่วยเพิ่มเนื้อ
เพิม่ มวลอาหาร จึงนิยมบริโภคเพือ่ เป็นสารควบคุมน�ำ้ หนัก (เสงีย่ ม พงษ์บญ
ุ รอด, 2514) ซึง่ สรรพคุณนีม้ ผี ลเช่นเดียวกับ
เปลือกเมล็ดของพืชจ�ำพวก Plantago หรือที่เรียกกันว่า เปลือกเมล็ดไซเลี่ยม
นอกจากนี้ มีงานวิจัยเกี่ยวกับการสกัดสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก และการท�ำผงเมือกแมงลัก การท�ำผงเมล็ดแมงลัก
โดยการสกัดด้วยตัวท�ำละลายอินทรีย์ ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่อง ตัวท�ำละลายอินทรีย์ตกค้างในผงเมล็ดแมงลัก จึงไม่เหมาะ
ส�ำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ด้วยปัญหาเหล่านี้ มีแนวทางในการแก้ปัญหาการผลิตดังกล่าว ด้วยการสกัดน�้ำมันออกจากผงเมล็ดแมงลักด้วย
กระบวนการที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จะได้ผงแมงลักแห้งที่มีไขมันเหลืออยู่ประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ พองตัวได้อย่าง
รวดเร็วและแขวนลอยได้ดีในน�ำ 
้ ไม่เหม็นหืน แม้เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาหนึ่งปี เหมาะสมในการเป็นสารเติมแต่ง
ในอาหารอีกด้วย
สรุปเทคโนโลยี
เมล็ดแมงลักสามารถพองตัวได้จากเมือกที่อยู่บนเมล็ดของมันถ้าหากถูกแช่ในน�้ำซึ่งการพองตัวของเม็ดแมงลักทั่วไปจะ
สามารถพองตัวได้ในระดับหนึ่ง
แต่ด้วยกระบวนการสกัดน�ำ้ มันจากเม็ดแมงลักที่ยื่นจดสิทธิบัตร ท�ำให้เม็ดแมงลักสามารถพองตัวได้มากขึ้นกว่า 6 เท่า
เมือ่ เทียบกับน�ำ้ หนักทีเ่ ท่ากัน ท�ำให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายกว่าเม็ดแมงลักทัว่ ไป โดยการพองตัวนีข้ นึ้ อยู่
กับน�ำ้ และสภาพแวดล้อมของตัวเม็ดแมงลักเองด้วย
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถพองตัวได้ดีกว่าเม็ดแมงลักทั่วไป โดยที่สามารถท�ำได้สุงสุด 6 เท่าเมื่อเทียบกับน�ำ้ หนักที่เท่ากัน
กระบวนการนี้ท�ำให้ได้เม็ดแมงลักที่มีไขมันต�่ำเหมาะส�ำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพอย่างจริงจัง
การสกัดน�้ำมันออกจะป้องการการเกิดสารอัลฟาท๊อกซินในแมงลัก
ป้องกันการเหม็นหืนของเม็ดแมงลัก
ความร่วมมือที่เสาะหา
หาผู้น�ำไปใช้ต่อยอดเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์

สนใจสอบถามข้อมูล
ธัชชัย หงส์ยั่งยืน
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0 2218 4195-97
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Vietnamese Hamburger
นักวิจัย
Mr. Nguyen Hoang Long
Panyapiwat Institute of Management
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
Through the same framework of major project. This wonderful small project is easier to deploy,
create more innovative ideas and shares knowledge. This also help improve business solution
and reduce pressure on the initial financial investment.
สรุปเทคโนโลยี
Vietnamese hamburger has a special distinctive flavor when combined with the appropriates
ingredients in pro rata portion.
Stronger taste of roasted pork, aromatic sweetness of pork ham slices into pieces and slightly
fragrant chicken liver pâté. Combined with fresh taste of cucumber slices and crispy crust bread.
All these come to life with the additional garnish of coriander branches , spiced up by medium
spicy sweet pepper sauce.
จุดเด่นของเทคโนโลยี
Modern recipe with French style chicken liver pâté and Thai crispy pork meat mixed with Vietnamese
spices and Canadian pork ham.
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะท�ำงานจริง

สนใจสอบถามข้อมูล
พิรุณ จิตฤดีอ�ำไพ
Panyapiwat Institute of Management, iMBA
โทรศัพท์ : 0 2832 0981, 08 6777 9267
e-mail : pirun.ace@gmail.com
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กรรมวิธีการผลิตขนมหม้อแกงกล้วยหอมกึ่งส�ำเร็จรูป
นักวิจัย
อ.ดร.เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10194 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตขนมหม้อแกงกล้วยหอมกึ่งส�ำเร็จรูป
สรุปเทคโนโลยี
สูตรขนมหม้อแกงกล้วยหอมกึ่งส�ำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต ตามการประดิษฐ์ เป็นการผลิตขนมหม้อแกงกล้วยหอม
กึ่งส�ำเร็จรูปที่ผู้บริโภคสามารถปรุงเพื่อบริโภคได้ง่าย โดยน�ำกล้วยหอมทอง น�้ำตาลโตนด ไข่ และกะทิ มาแปรรูปให้
อยู่ในลักษณะผงแห้ง เพื่อน�ำมาบรรจุเป็นขนมหม้อแกงกล้วยหอมกึ่งส�ำเร็จรูป ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นาน เมื่อต้องการ
บริโภคให้เทขนมหม้อแกงกล้วยหอมกึ่งส�ำเร็จรูปลงในภาชนะ แล้วเติมน�้ำสะอาดลงไปในอัตราส่วนที่เหมาะสม จากนั้น
น�ำเข้าเตาอบ จะได้ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงกล้วยพร้อมบริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2564 4440 ต่อ 1664-5
โทรสาร : 0 2564 2887
e-mail : tu.tuipi@gmail.com
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กระบวนการผลิตมะขามก้อนส�ำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503001181 ยื่นค�ำขอวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
เรื่อง กระบวนการผลิตมะขามก้อนส�ำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
มะขามนับเป็นพืชทีส่ ำ� คัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหนึง่ โดยเฉพาะมะขามเปียกจะมีการส่งออกในปีหนึง่ ๆ
มีมูลค่าสูงหลายสิบล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากมะขามเปียกนิยมส�ำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในการท�ำอาหาร ท�ำเครื่อง
ส�ำอางและสปา คนไทยเดิมจะใช้มะขามเปียกที่แกะเปลือกและแกะเมล็ดแล้วน�ำมาแช่น�้ำร้อนไว้ 10-20 นาที เพื่อให้
มะขามคลายตัวและเนื้อเละขึ้น จากนั้นน�ำมาบีบคั้นน�้ำ  กรองด้วยตระแกรงห่าง เพื่อน�ำน�้ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
แต่ปญ
ั หาทีเ่ กิดท�ำให้เกิดการใช้งานทีย่ งุ่ ยาก และถ้าเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานจะเกิดปัญหาสีดำ� คล�ำ้ และอาจมีมอดและ
แมลงปะปน ต่อมาการเก็บมะขามเปียกจะเก็บมะขามในห้องเย็นทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ำ 
�่ แต่กท็ ำ� ให้มะขามแข็งเป็นก้อน แกะยาก
ต้องรอให้คลายตัวหรือตากแดดก่อนใช้ จากการสืบค้นพบว่ากรรมวิธกี ารผลิตมะขามผงจะใช้วธิ อี บแห้ง ผสมแป้งข้าวเจ้า
หรือแป้งมันส�ำปะหลัง จึงท�ำให้อาหารมีลักษณะเหนียวข้นตามส่วนผสมที่ใส่ลงไป ดังนั้นจึงพัฒนากระบวนการผลิต
มะขามก้อนส�ำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย เพื่อสะดวกในการละลายมะขามเปียกได้ง่าย ในน�้ำเดือดเพียง 1-2 นาที
อีกทั้งยังคงสภาพ สี กลิ่น รสชาติเดิมและเมื่อละลายน�้ำแล้วสารละลายที่ได้ยังใสไม่เหนียวข้น เนื่องจากมีส่วนผสม
ใช้ที่แตกต่างกันไป จากนั้นน�ำมาผสมสารที่ทำ� ให้เกิดการจับตัวแล้วอัดเป็นก้อน
สรุปเทคโนโลยี
น�ำเทคโนโลยีกระบวนการผลิตมะขามก้อนส�ำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการใช้มะขามเปียกในการ
ประกอบอาหารให้ละลายเร็วภายใน 1-2 นาที เมื่อละลายในอาหารแล้วท�ำให้อาหารไม่เหนียวข้น และยังคงคุณภาพ
ด้านสี กลิ่นและรสของมะขามตามธรรมชาติ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มะขามก้อนส�ำเร็จรูปโดยวิธีสเปรย์ดราย สามารถละลายได้เร็วภายใน 1-2 นาที เมื่อละลายในอาหารแล้วจะท�ำให้
อาหารไม่เหนียวข้น คุณภาพด้านสี กลิ่นและรสของมะขามยังคงสภาพเดิมตามธรรมชาติ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจใน
ระดับมากถึงมากที่สุด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 0 5541 6601 ต่อ 1376, 08 1953 1385
โทรสาร : 0 5541 1096 ต่อ 1710
e-mail : rpetchang@hotmail.com
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การบ่งชี้ชนิดของปลาปักเป้าวัตถุดิบอาหาร
ด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูตา บุญภักดี
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1401002905 ยื่นค�ำขอวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
เรื่อง การบ่งชี้ชนิดของปลาปักเป้าวัตถุดิบอาหาร ด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การบริโภคเนือ้ ปลาปักเป้าทีม่ พี ษิ เตตโตรโดท็อกซิน (tetrodotoxin) ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญ ทัง้ นีจ้ ะเน้น
ศึกษาในกลุ่มของปลาปักเป้า Lagocephalus คือปลาปักเป้าหลังด่าง (L. sceleratus) ปลาปักเป้าหลังเรียบ
(L. inermis) ปลาปักเป้าหลังน�้ำตาล (L. spadiceus) และปลาปักเป้าหลังเขียว (L. lunaris) ที่พบในน่านน�้ำไทย
และมีการลักลอบจ�ำหน่ายและส่งออกเป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้งเครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA) ดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหา
เรื่องการบ่งชี้ชนิดโดยเฉพาะปลาปักเป้าหลังเขียว (L. lunaris) ซึ่งเป็นชนิดที่มีความเป็นพิษมากกว่าชนิดอื่นๆ แต่มัก
สับสนจากลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกที่คล้ายคลึงกับปลาปักเป้าถูกแปรรูปแล้วเครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA) ก็ยังมี
ประสิทธิภาพการบ่งชี้และสามารถระบุได้ว่าเป็นเนื้อปลาของปลาปักเป้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
สรุปเทคโนโลยี
การคิดค้นการบ่งชี้ชนิดของปลาปักเป้าในวัตถุดิบอาหารด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ (multiplex PCR) ซึ่งใช้
ชุดโอลิโกนิวคลีโอไทด์ไพรเมอร์ (oligonucleotide primer) ที่ออกแบบใหม่ที่มีความแม่นย�ำสูง สามารถใช้ทดสอบ
กับชิ้นส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อย เช่น เนื้อเยื่อ ผิวหนัง และซี่ครีบ เป็นต้น ทั้งในรูปของปลาสด
ดองในแอลกอฮอล์ (alcohol) ผ่านการท�ำให้สุก หรือปลอมปนกับวัตถุอื่นๆ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การบ่งชี้ชนิดของเนื้อปลาปักเป้าที่ปลอมปนอยู่ในวัตถุดิบอาหารโดยใช้เทคนิคมัลติเพล็กซ์ พีซีอาร์ (multiplex PCR)
ที่มีความจ�ำเพาะกับดีเอ็นเอ (DNA) ของปลาปักเป้า ด้วยล�ำดับนิวคลีโอไทด์ไพรเมอร์จ�ำเพาะ (specific primer) ทั้งนี้
สามารถใช้วธิ ดี งั กล่าวกับเครือ่ งมือพืน้ ฐานทีม่ ใี นห้องปฏิบตั กิ ารทัว่ ไป สามารถน�ำไปพัฒนาบ่งชีไ้ ด้วา่ เป็นปลาปักเป้าชนิดใด
ทั้งชิ้นส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อย เช่น เนื้อเยื่อ ผิวหนัง และซี่ครีบ เป็นต้น ทั้งในรูปของปลาสด
ดองในแอลกอฮอล์ (alcohol) ผ่านการท�ำให้สุก หรือปลอมปนกับวัตถุดิบอื่นๆ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร : 0 3810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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การผลิตซอสปรุงรสจากโปรตีนไฮโดรไลเซท
จากของเหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตซูริมิ
นักวิจัย
รศ.ดร.วรางคณา สมพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์ปละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8876 เรื่อง การผลิตซอสปรุงรสจากโปรตีนไฮโดรไลเซทจากของเหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตซูริมิ
สรุปเทคโนโลยี
การผลิตซอสปรุงรสจากของเหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตซูริมิ เริ่มจากการน�ำหัวและไส้ปลาตาหวาน (Priacanthus
tuyenus) จากโรงงานแปรรูปซูริมิไปย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปาเปน แล้วโปรตีนไฮโดรไลเซทที่ได้ ไปลดปริมาณความขม
ของโดยการดูดซับด้วย (Activeted carbon) หลังจากนั้นจึงน�ำไประเหยน�ำ 
้ จนมีปริมาณ ของแข็งที่ละลายได้เท่ากับ
40% น�ำโปรตีนไฮโดรไลเซทเข้มข้นไปผลิตซอสปรุงรส ในซอสปรุงรส 100 กรัม ประกอบด้วยน�้ำ  65.9 กรัม โปรตีน
ไฮโดรไลเซท 5 กรัม ซีอิ้วขาวสูตรหนึ่ง 20 กรัม น�้ำตาลทราย 5 กรัม แป้งดัด แปร 4 กรัม และคาราเมล 0.1 กรัม
ต้นเคี่ยวส่วนผสมในกระทะทองเหลือง 10-15 นาที จนซอสเริ่มมีความข้น หนืด หลังจากนั้นเคี่ยวต่อไปอีก 2-3 นาที
น�ำไปบรรจุในขวดแก้วสะอากที่ผ่านการลวกด้วยน�ำ้ ร้อนแล้วปิดฝาให้สนิท ท�ำให้เย็นและเก็บรักษาในตู้เย็น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2564 4440 ต่อ 1664-5
โทรสาร : 0 2564 2887
e-mail : tu.tuipi@gmail.com
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากข้าวไรซ์เบอรี่
เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และถ่ายทอดสู่ชุมชน
นักวิจัย
อ.สุดา ชูถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (riceberry) ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเป็น
ข้าวเจ้า สีม่วงเข้ม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องมีความนุ่มนวลมาก ปลูกได้ตลอดทั้งปี ให้ผลผลิตต่อไร่ปานกลาง
ต้านทานต่อโรคไหม้ แต่ไม่ต้านทานโรคหลาว คุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่
เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง มีดัชนีน�้ำตาลต�่ำ-ปานกลาง มีสารอาหาร
ส�ำคัญหลากหลายชนิด เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3, ธาตุสังกะสี, ธาตุเหล็ก, วิตามินอี, วิตามินบี 1, เบต้าแคโรทีน (สารตั้ง
ต้นของวิตามินเอ), ลูทนี , โพลิฟนี อล, แทนนิน, แกมมา โอไรซานอล นอกจากนี้ เส้นใยอาหาร (fiber) มีอยูป่ ริมาณมาก
ในข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
ลักษณะเด่นทีส่ ำ� คัญของข้าวไรซ์เบอรีค่ อื เป็นข้าวสีมว่ งโดยธรรมชาติ นัน่ แสดงว่ามีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)
ซึ่งเป็นรงค์วัตถุหรือสารให้สีตามธรรมชาติ โดยที่สารแอนโทไซยานิน ของข้าวไรซ์เบอร์รี่จะพบที่ pericarb ของร�ำ
ข้าวไรซ์เบอรี่ (Riceberry Bran) โดยทั่วไปแล้วสีของแอนโทไซยานินนั้นจะมีการเปลี่ยนไปตามความเป็นกรดเป็นด่าง
กล่าวคือ เมือ่ อยูส่ ภาวะความเป็นเมือ่ อยูใ่ นสภาวะความเป็นกรดจะมีสแี ดงเข้ม แต่หากอยูใ่ นสภาวะความเป็นกลางจะมี
สีม่วง และเมื่ออยู่ในสภาวะความเป็นด่างก็จะมีน�้ำเงินถึงน�ำ้ เงินเข้ม
สรุปเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากข้าวไรซ์เบอรี่
จุดเด่นของเทคโนโลยี
แยมจากข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีสีม่วง มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน
สังกะสี และโฟเลตสูง มีดัชนีน�้ำตาลต�่ำ-ปานกลาง ซึ่งมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทรศัพท์ : 0 2473 7000 ต่อ 3000, 09 8825 1085
โทรสาร : 0 24725714
e-mail : scicenter2016@gmail.com
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การเร่งกระบวนการหมักน�้ำปลาโดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรีย
นักวิจัย
รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล และผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์ปลาหมักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย คือ น�้ำปลา ซึ่งกระบวนการผลิตเป็นแบบดั้งเดิม โดยใช้
เกลือและปลาขนาดเล็ก หมักนาน 12-18 เดือน ระยะเวลาการหมักทีน่ านจึงต้องสร้างบ่อหมักจ�ำนวนมากเพือ่ ให้เพียงพอ
ต่อการหมักน�ำ้ ปลา ท�ำให้ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยส�ำหรับสร้างบ่อหมักและค่าจ้างแรงงาน ดังนัน้ แนวทางส�ำหรับการแก้ปญ
ั หา
คือ การลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีกล้าเชื้อและเอนไซม์โปรติเนสทางการค้า เพื่อเร่งการย่อยสลายโปรตีน
จากเนื้อปลา ท�ำให้ลดระยะเวลาการหมักน�้ำปลา แต่ยังรักษาคุณภาพตามมาตราฐาน เนื่องจากน�้ำปลามีเกลือเป็น
องค์ประกอบสูง และมีสารให้กลิ่นรสเฉพาะตัว ซึ่งคุณสมบัติที่ส�ำคัญของแบคทีเรียที่ใช้เป็นแหล่งเอนไซม์ คือ สามารถ
เจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีเกลือ สร้างเอนไซม์โปรติเนสที่แสดงกิจกรรมได้ในสภาวะที่ใช้ในการหมักน�้ำปลา ไม่สร้าง
ฮีสตามีน และสร้างสารให้กลิ่นรส ดังนั้นแบคทีเรียชอบเค็มเหมาะสมส�ำหรับเป็นกล้าเชื้อ เนื่องจากมีคุณสมบัติเจริญ
เติบโตได้ในสภาวะที่เกลือ เช่น น�้ำปลา และสามารถสร้างเอนไซม์โปรติเนสที่กิจกรรมของเอนไซม์ไม่ถูกยับยั้งโดยเกลือ
สรุปเทคโนโลยี
วีธกี ารหมักน�ำ้ ปลาไทยโดยใช้กล้าเชือ้ แบคทีเรีย Virgibacillus sp. และ Tetragenococcus halophilus สายพันธุเ์ ฉพาะ
ที่ประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมกล้าเชื้อแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแหล่งสารอาหารส�ำหรับแบคทีเรียกล้าเชื้อ
ได้แก่ กากปลากะตัก ของเหลวจากตัวปลากะตักเมื่อรักษาความสดด้วยน�้ำแข็ง กากถั่วเหลือง และยีสต์แห้งที่ใช้แล้ว
จากอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ ทีผ่ า่ นการท�ำให้ปลอดเชือ้ ด้วยความร้อนชืน้ ให้ได้เซลล์แบคทีเรียกล้าเชือ้ ไม่นอ้ ยกว่า 108 CFU
(เซลล์) ต่อมิลลิลิตรของอาหารเลี้ยงเชื้อ ภายในเวลา 24 ชั่วโมง และขั้นตอนการหมักน�้ำปลาไทย ที่เตรียมปลาสด
คลุกเคล้าเกลือ เติมกล้าเชื้อแบคทีเรียปริมาณ 5-10% หมักในบ่อหรือถังหมักกลางแจ้ง ในระดับน�ำร่องถึงระดับ
อุตสาหกรรม เป็นเวลา 6-8 เดือน ผลิตภัณฑ์น�้ำปลาที่ได้จากการหมักโดยใช้กล้าเชื้อมีคุณภาพเทียบเท่าน�้ำปลาหมัก
ทางการค้าที่ใช้เวลา 12-18 เดือน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ลดระยะเวลาการหมักน�ำ้ ปลาลงเหลือ 6-8 เดือน เมือ่ เปรียบเทียบกับการหมักน�ำ้ ปลาแบบดัง้ เดิมทีใ่ ช้เวลา 16-18 เดือน
2. น�ำ้ ปลาที่ได้มีคุณภาพและกลิ่นรสที่ดีใกล้เคียงกับการหมักแบบธรรมชาติ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
รัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1357
โทรสาร : 0 2564 7003
e-mail : ratchawan.tanuttawongcharoen@nstda.or.th
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ขนมจีนกึ่งส�ำเร็จรูปคืนรูปเร็ว
นักวิจัย
อาจารย์อรทัย บุญทะวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล�ำปาง
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ขนมจีนเป็นอาหารพื้นเมืองที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายแทบทุกท้องถิ่นของประเทศไทย แต่เนื่องจากอายุการ
เก็บรักษาขนมจีนหรือการคงสภาพของขนมจีนยังขึ้นอยู่กับขนาดบรรจุ รวมทั้งปัจจัยและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ท�ำให้เกิด
ความไม่สะดวกในการบริโภค ซึ่งปัจจุบันอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันของคนเรามากขึ้น
เนื่องจากใช้เวลาไม่นานก็น�ำมารับประทานได้ ส�ำหรับการผลิตขนมจีนกึ่งส�ำเร็จรูปให้มีคุณภาพและสามารถเก็บรักษา
ได้นานนั้น ปัญหาที่มักพบได้แก่ เส้นขาดและเปราะหักง่าย และหลังคืนรูปได้เส้นขนมจีนที่แข็งบ้าง เนื้อเละบ้าง
เหนียวมากเกิน เส้นเกาะติดกันบ้าง บางวิธีได้ลักษณะของขนมจีนด้านเนื้อสัมผัส ลักษณะปรากฏ สี และกลิ่นรส
มีความแตกต่างจากเส้นขนมจีนสด ดังนัน้ การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพเส้นขนมจีนกึง่ ส�ำเร็จรูป
คืนรูปเร็วจากงานวิจยั นี้ ช่วยตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีม่ องหาสินค้าทีส่ ะดวกต่อการบริโภคและยังปลอดภัย
ต่อสุขภาพ สร้างทางเลือกแก่ผบู้ ริโภคทีห่ ลากหลายมากขึน้ เป็นการเพิม่ มูลค่าสินค้า สามารถส่งออกจ�ำหน่ายไปแข่งขัน
กับตลาดการค้าต่างประเทศได้
สรุปเทคโนโลยี
สูตรขนมจีนและกรรมวิธีที่สามารถปรับปรุงคุณภาพขนมจีนกึ่งส�ำเร็จรูปด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อให้เส้นขนมจีนกึ่งส�ำเร็จรูปที่มี
คุณภาพ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ปรับปรุงคุณภาพเส้นขนมจีนให้มีความแข็งแรง เส้นไม่ขาด และเปราะหักง่าย
สามารถคืนรูปได้เร็ว และหลังคืนรูปได้เส้นขนมจีนที่นุ่ม เหนียว เส้นไม่แข็ง ลักษณะของเส้นขนมจีนเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค
สะดวกต่อการบริโภค และมีอายุการเก็บรักษานาน น�ำ้ หนักเบาสะดวกต่อการขนส่ง เพื่อการจ�ำหน่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึง่ ส�ำเร็จรูปบรรจุถงุ โพลีโพรพิลนี ชนิดหนา สามารถเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งได้นานมากกว่า 6 เดือน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวรรณวิษา เชียงใหม่ หรือ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทรศัพท์ : 0 2278 8243 (ฝ่ายอุตสาหกรรม)
และ 0 2278 8204 (งานทรัพย์สินทางปัญญา)
โทรสาร : 0 2278 8238
e-mail : wanvisa@trf.or.th, worawanninee@trf.or.th
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ขนมจีนน�ำ้ ยาปลากึ่งส�ำเร็จรูป
นักวิจัย
นางเรวดี มีสัตย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ขนมจีนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเมนูเส้น ที่เกิดจากการแปรรูปอาหารโดยขนมจีนนี้ท�ำมาจากข้าวโดยภาษาอังกฤษ
เรียกขนมจีนว่า “Rice noodle” ขนมจีนนิยมท�ำน�้ำยาเพื่อมาทานคู่กับขนมจีน น�้ำยาคือ น�้ำซุปที่มีส่วนผสมชอง
สมุนไพรหลายชนิด เช่น กระเทียม กระชาย ข่า ตะไคร้ พริก หอมหัวแดง ขนมจีนน�ำ้ ยากะทิจงึ เป็นอาหารทีอ่ ดุ มไปด้วย
สรรพคุณทางยามากมาย นอกจากสมุนไพรแล้วขนมจีนน�ำ้ ยายังนิยมทางคู่กับผักสดที่มีคุณค่าทางอาหารมาก
ในการพัฒนาสูตรการวิจัยนี้ ลดการใช้กะทิลงและได้เลือกใช้น�้ำข้าวกล้องงอกทดแทนน�้ำกะทิในปริมาณที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอีกทั้งยังท�ำให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลปัญหาด้านสุขภาพ
นอกจากนี้นักวิจัยได้ศึกษาปริมาณสมุนไพรตังกุยที่ใส่อย่างเหมาะสมท�ำให้น�้ำยาขนมจีนมีรสชาติ และสรรพคุณมาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
สรุปเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์วิจัยพัฒนาสูตรลดการใช้กะทิในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งยังซึ่ง
มีรสชาติ สี และกลิ่นหอมของส่วนผสมของสมุนไพรไทย เช่น กระเทียม กระชาย ข่า ตะไคร้ พริก หอมหัวแดง
และได้เพิ่มคุณค่าโภชนาการด้วยการใส่สมุนไพรตังกุยในปริมาณที่เหมาะสมท�ำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีส่วนประกอบของ
สมุนไพรต่างๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตและระบบทางเดินอาหารท�ำงานได้ดขี นึ้ ท�ำให้ผบู้ ริโภค
สามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลปัญหาด้านสุขภาพ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีสว่ นประกอบของสมุนไพรต่างๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตและระบบทางเดินอาหาร ท�ำงาน
ได้ดีขึ้น
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งส�ำเร็จรูป เพียงแค่ละลายในน�้ำร้อนก็สามารถรับประทานได้ทันที
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
โทรสาร : 0 2577 9436
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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ข้าวผงผสมเกลือแร่
สรุปเทคโนโลยี
“ข้าวผงผสมเกลือแร่” เป็นผลิตภัณฑ์ที่น�ำข้าวเหนียวมาผ่านการแปรรูปและท�ำให้แห้ง ผสมกับผงละลายเกลือแร่ที่มี
Glucose polymers และ amino acid มาละลายน�้ำร้อนตามปริมาณที่ก�ำหนดเพื่อเป็นอาหารส�ำหรับผู้ที่มีอาการ
อ่อนเพลียจากการขาดน�ำ้ และเกลือแร่ที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย สามารถเพิ่มการดูดซึมน�้ำ  โปตัสเซียมของร่างกายได้มากขึ้น
สามารถลดความรุนแรงของอาการท้องร่วงและผู้ป่วยฟื้นฟูจากอาการอ่อนเพลียได้ดีกว่าบริโภคเกลือแร่ทั่วไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการข้าวผงผสมเกลือแร่
ข้าวผง :

ความชื้น         
โปรตีน           

3.48%             เกลือแร่ :
8.63%                            

โซเดียม     
คลอไรด์     

13.09%    
35.34%

ไขมันทั้งหมด   

0.50%                            

โพแทสเซียม    

14.36%

ใยอาหาร        

0.34%                             

ซิเตรต           

23.77%

คาร์โอไฮเดรต

86.72%

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เค้กกล้วยหอมธัญพืช
นักวิจัย
นางเรวดี มีสัตย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
สรุปเทคโนโลยีเค้กเป็นขนมอบทีม่ ลี กั ษณะ รูปร่าง ตามความต้องการของผูผ้ ลิต แต่มสี ว่ นประกอบของแป้งสาลี น�ำ้ ตาล
ไข่ นม ไขมัน และสิ่งปรุงแต่งให้เกิดชนิดของเค้ก เช่นผลไม้ต่างๆ ดังนี้เค้กจึงเป็นขนมที่ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรท
ซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายประโยชน์กับผู้บริโภค และส่วนประกอบหลักอีกอย่างคือ น�้ำมัน หรือเนย
ท�ำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ได้รับประทานเค้ก หรือเบเกอร์รี่ต่างๆ มีน�้ำหนักเพิ่มขึ้น
ดังนั้นในการพัฒนาสูตรเค้กกล้วยหอมธัญพืชการวิจัยนี้ ได้เลือกเพิ่มธัญพืชเพื่อให้เค้กกล้วยหอมมีคุณค่าทางโภชนาการ
ยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ศึกษาปริมาณน�้ำมันและไขมันที่ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานเค้กกล้วยหอม
ธัญพืชได้ โดยไม่ต้องเป็นกังวลป
สรุปเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์วิจัยและพัฒนาสูตรเพิ่มธัญพืชเพื่อให้เค้กกล้วยหอมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น วิตามินบีสูง
โพแทสเซียมสูง กรดไขมันที่จ�ำเป็น ช่วยการท�ำงานของระบบประสาทสมองได้สมดุล และไฟเบอร์ช่วยระบบทางเดิน
อาหาร อีกทัง้ ได้ศกึ ษาปริมาณน�ำ้ มันและไขมันเมล็ดเงาะทีใ่ ช้อย่างเหมาะสม ทดแทนน�ำ้ มันทีใ่ ช้บางส่วน เพือ่ ให้ผบู้ ริโภค
สามารถรับประทานเค้กกล้วยหอมธัญพืชได้ โดยไม่ต้องเป็นกังวลปัญหาด้านสุขภาพ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมมีการเพิม่ คุณค่าทางโภชนาการด้วยการใส่ธญ
ั พืช และควบคุมทดแทนน�ำ้ มันและไขมันในปริมาณ
ที่เหมาะสม ซึ่งน�ำ้ มันที่ใช้ได้จากเมล็ดผลไม้ (เงาะ)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
โทรสาร : 0 2577 9436
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เครื่องดื่มชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
วว. โดยสถานีวิจัยล�ำตะคองได้ท�ำการวิจัยการปลูกผักหวานป่าเป็นการค้า และได้วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผัก
หวานป่านอกเหนือจากการรับประทานสด โดยน�ำใบกลางแก่กลางอ่อนมาแปรรูปเป็นชาผักหวานป่าชนิดชงและชนิดผง
พร้อมชงแล้วนัน้ ขณะนี้ วว. ประสบผลส�ำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปชาผักหวานป่าให้เป็น “ผลิตภัณฑ์ชา
ผักหวานป่าพร้อมดื่ม” ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตที่รีบเร่งในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายและบริหารเวลาให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
สรุปเทคโนโลยี
“ชาผักหวานป่าพร้อมดืม่ ” เป็นเครือ่ งดืม่ ทีม่ ลี กั ษณะกลิน่ หอมเฉพาะตัวและมีสสี นั ทีแ่ ตกต่างจากชาโดยทัว่ ไปคือมีสที องใส
มีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไม่แพ้ชาใบหม่อนหรือชาจากพืชชนิดอื่นๆ เนื่องจากชาผักหวานป่า
มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าชาใบหม่อนและชาดอกค�ำฝอย นอกจากนี้ชาผักหวานป่า 100 กรัม
(ต่อน�ำ้ หนักแห้ง) ประกอบด้วยวิตามินชนิดต่างๆ ได้แก่ วิตามินเอ 9,616.99 ไมโครกรัม ช่วยลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรค
ข้อเสือ่ ม วิตามินบี 1 0.18 มิลลิกรัม ช่วยฟืน้ ฟูรา่ งกายจากความเหนือ่ ยล้าท�ำให้รสู้ กึ สดชืน่ วิตามินบี 2 0.26 มิลลิกรัม
มีความส�ำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง ช่วยในการป้องกันเชื้อโรคและลดรอยเหี่ยวย่น วิตามินบี 3 10.64 มิลลิกรัม
ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด วิตามินซี 37.49 มิลลิกรัม เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างคอลลาเจน ช่วยรักษา
ผิวพรรณให้สดใส และวิตามิน อี 71.92 มิลลิกรัม ช่วยก�ำจัดอนุมูลอิสระในไขมัน ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
โคเอนไซม์คิวเทน 1.49 มิลลิกรัม เพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์ เพื่อใช้เป็นพลังงานในร่างกาย และช่วยลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรค เนื่องจากการเสื่อมสภาพของเซลล์ร่างกาย เช่น โรคหัวใจ โรคข้อเสื่อมและยังมีสารคอลลาเจน 4.94 กรัม
เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติท�ำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่น จึงช่วยยับยั้งการหย่อนยานของผิวหนังและลดริ้วรอย
แห่งวัยได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เครื่องดื่มน�้ำมังคุดพร้อมดื่ม
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ประสบความส�ำเร็จในการ
วิจัยและพัฒนา “เครืองดื่มเสริมสุขภาพมังคุด” โดยใช้มังคุดตกเกรด ที่ไม่สามารถส่งเป็นสินค้าออกยังต่างประเทศ
ได้เป็นวัตถุดิบในการน�ำมาแปรรูป นับเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตรของเกษตรกรไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
สร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผบู้ ริโภคทีร่ กั สุขภาพ เปลือกมังคุดมีสารแซนโทน มีคณ
ุ สมบัตใิ นการเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
ฆ่าเชื้อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ เครื่องดื่มเสริมสุขภาพน�้ำมังคุดที่พัฒนาโดย วว. มีรสชาติกลมกล่อม
ลักษณะน�้ำของผลิตภัณฑ์เป็นสีม่วงใส ชวนรับประทาน วว. ได้พัฒนารูปแบบเครื่องดื่มน�้ำมังคุดออกเป็นสามรูปแบบ
ด้วยกัน
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 จะให้พลังงานทั้งหมด
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 จะให้พลังงานทั้งหมด
64.72 กิโลแคลอรี โปรตีน 0.31 กรัม คาร์โบไฮเดรต 15.87 กรัม โซเดียม 2.19 กรัม และแคลเซียม 10.12 กรัม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
วว. ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเพิม่ มูลค่าของปลายข้าว ซึง่ เป็นผลพลอยได้จากการสีขา้ ว โดยจะได้สว่ นของปลายข้าว
ประมาณ 15% และจัดเป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงานสูง มีโปรตีนประมาณ 8% มีไขมันและเยื่อใยต�่ำ  เก็บไว้ใช้ได้นาน
โดยไม่หืน แต่มีมูลค่าต�ำ 
่ ส่วนใหญ่จะน�ำไปท�ำอาหารเลี้ยงสัตว์ วว. จึงด�ำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตแป้งข้าว
บริสุทธิ์จากปลายข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่
แคปซูลยา น�้ำมันสลัดไร้ไขมัน และเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ
สรุปเทคโนโลยี
“เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบคือปลายข้าวกล้องหอมมะลิ น�ำมาผ่านกระบวนการโม่เปียก
และท�ำให้แห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน เพื่อท�ำให้เป็นแป้งข้าวเพื่อน�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้เทคโนโลยี
การผลิตจากเอมไซม์อะไมเลส (Termamyl SE) ที่ย่อยแป้งข้าวได้เป็นน�้ำตาลมอลโตส มีคุณสมบัติเป็นน�้ำตาลที่มี
โมเลกุลขนาดเล็ก สามารถดูดซึมได้งา่ ย เหมาะส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการควบคุมปริมาณปริมาณน�ำ้ ตาล นอกจากนัน้ ผูบ้ ริโภค
ยังได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากน�้ำผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและยังได้รับพลังงาน
จากข้าวท�ำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าวมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป
จึงเหมาะส�ำหรับผู้บริโภคที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพอย่างยิ่ง ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น 2 สูตร ได้แก่ สูตรใบเตยและ
สูตรผลไม้รวม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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แคบหมูติดมันกึ่งส�ำเร็จรูปส�ำหรับไมโครเวฟ
นักวิจัย
อาจารย์อรทัย บุญทะวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล�ำปาง
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ั ญาชาวบ้านสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึง่ แคบหมู
การท�ำแคบหมูเป็นวิธกี ารแปรรูป และถนอมอาหารทีเ่ กิดจากภูมปิ ญ
ติดมันโดยทั่วไปมักมีกลิ่นหืนในขณะเก็บรักษาได้เร็วกว่าแคบหมูไร้มัน จากการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตการศึกษา
ปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์แคบหมูชนิดติดมันกึ่งส�ำเร็จรูปโดยวิธีการอบให้พองตัวด้วยเตาไมโครเวฟ นั้นช่วย
เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดเนื่องจากสามารถยืดอายุของผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น สามารถจ�ำหน่ายแคบหมูในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์กึ่งส�ำเร็จรูป ซึ่งปัจจุบันอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้น ใช้เวลาไม่นานก็น�ำมา
รับประทานได้ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดปริมาณไขมัน และลดการหืนในผลิตภัณฑ์แคบหมู เหมาะกับผู้ที่ชอบ
รับประทานแคบหมูและเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกด้วย
สรุปเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์แคบหมูชนิดติดมันกึ่งส�ำเร็จรูปที่ใช้วิธีการอบให้พองตัวด้วยเตาไมโครเวฟมีขั้นตอน
ท�ำให้แคบหมูพองตัว โดยไม่ต้องใช้วิธีการทอด ท�ำให้ลดปริมาณไขมันในแคบหมูได้ เมื่อเทียบกับแคบหมูชนิดติดมัน
ที่ใช้วิธีการทอดในน�ำ้ มัน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ลดการหืนในผลิตภัณฑ์แคบหมู ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เหมาะกับผู้ชื่นชอบแคบหมูสามารถซื้อติดครัวไว้
ลดปริมาณไขมันในแคบหมูได้ เมื่อเทียบกับแคบหมูชนิดติดมันที่ใช้วิธีการทอดในน�้ำมัน
สะดวกในการรับประทาน ไม่ต้องใช้นำ�้ มันทอดและได้แคบหมูติดมันที่มีความสดใหม่
vรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นานกว่า 5 เดือน ขึ้นไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวรรณวิษา เชียงใหม่ หรือ คุณวรวรรณินี เต็งสุวรรณ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทรศัพท์ : 0 2278 8243 (ฝ่ายอุตสาหกรรม) และ 0 2278 8204 (งานทรัพย์สินทางปัญญา)
โทรสาร : 02 278 8238
e-mail : wanvisa@trf.or.th, worawanninee@trf.or.th
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ชาข้าวก�ำ่ เพาะงอกพร้อมชงเพื่อสุขภาพ
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศราภา ลีละวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9683 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตชาผงข้าวก�ำ่ เพาะงอกพร้อมชง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันได้มีการผลิตชาข้าวก�่ำในรูปของการน�ำข้าวก�่ำคั่วมาบรรจุในถุงชาที่ท�ำด้วยเยื่อกระดาษและน�ำมาจุ่มในน�้ำร้อน
เพื่อให้ชาข้าวก�่ำละลายออกมา ซึ่งยังไม่สะดวกต่อการบริโภค อนุสิทธิบัตรนี้จึงพัฒนาการผลิตผงชาข้าวก�่ำเพาะงอก
พร้อมชงเพื่อให้ได้ผงชาที่ละลายได้ง่ายในน�้ำร้อน มีกลิ่นรสหอมของข้าวคั่ว มีคุณสมบัติในการต้านการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน่ จากสีทเี่ ปลือกหุม้ เมล็ดข้าวก�ำ 
่ ซึง่ เป็นสารสีมว่ งแดง หรือสารแอนโทไซยานิน มีสารกาบา (Gamma-Amino
Butyric acid) ซึ่งมีส่วนช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ผ่อนคลาย จิตใจสงบและหลับสบาย จึงเหมาะที่จะเป็นเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพที่สะดวกต่อการบริโภค
สรุปเทคโนโลยี
การใช้สภาวะและวิธีที่เหมาะสมในการสกัดน�้ำชาข้าวก�่ำเพาะงอกคั่ว และน�ำมาท�ำแห้งด้วยสภาวะและวิธีที่เหมาะสม
เพื่อให้ชาผงข้าวก�่ำเพาะงอกพร้อมชง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นเครือ่ งดืม่ ผงกึง่ ส�ำเร็จรูปทีส่ ามารถชงดืม่ ได้งา่ ยทุกเวลาเพียงเติมน�ำ้ ร้อน สะดวกต่อการบริโภคและมีประโยชน์ตส่ ขุ ภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2564 4440 ต่อ 1664-5
โทรสาร : 0 2564 2887
e-mail : tu.tuipi@gmail.com
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ชาเม่า
นักวิจัย
ผศ.ดร.พรประภา ชุนถนอม และ นางสาวสุดารัตน์ สกุลคู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9293 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ชาจากเม่า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์ชาจากเม่าหลวงเป็นผลิตภัณฑ์ชาชนิดใหม่ที่ใช้ยอดเม่าและผลเม่า ผสมรวมกับสมุนไพรอื่นๆ ท�ำให้ได้ชาที่มี
เอกลักษณ์ มีสีสวยงาม มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง และปลอดภัยต่อการบริโภค
เนื่องจากยอดและใบอ่อนของต้นเม่าใช้รับประทานเป็นผักสดมานานแล้ว และยังมีรายงานว่าใช้ใบเม่าเพื่อบรรเทา
อาการไข้ ปวดศรีษะ คลืน่ ไส้ อหิวาห์และบิด และนอกจากนัน้ ยังมีผลต่อการลดปริมาณน�ำ้ ตาลเนือ่ งจากมีสารออกฤทธิต์ า่ งๆ
เช่น ฟลาโวนอยด์ อัลคาลอยด์ แอนโทไซยานิน ฟีนอลและซาโปนิน นอกจากนี้ในยอดเม่าและผลเม่ามีสารสีเขียวและ
สีมว่ ง คือ คลอโรฟิลด์และแอนโทไซยานิน ทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นสารต้านอนุมลู อิสระ จึงป้องกันโรคต่างๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
สารออกฤทธิ์บางชนิดเสื่อมสลายด้วยความร้อน จึงอบส่วนผสมต่างๆ ที่อุณหภูมิต�่ำเพื่อรักษาคุณค่าไว้
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ชาจากเม่าทีท่ ำ� แห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dried) จะมีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระในปริมาณสูงกว่าการอบแห้ง
แบบลมร้อน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 45-55 องศาเซลเซียส จนกระทั่งมีความชื้นน้อยกว่า 8% โดยมีส่วนประกอบ
ที่ส�ำคัญคือ ยอดเม่าจากต้นเม่าตัวผู้ ผลเม่าจากสายพันธุ์ภูพานทอง ใบเตย รากชะเอม ได้ผลิตภัณฑ์ชาที่มีสีสวยงาม
รสหวานฝาดเปรี้ยวกลมกล่อม มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณทางยา สามารถเก็บรักษาได้นาน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์ชาจากพืชสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถป้องกันโรคต่างๆได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.พรประภา ชุนถนอม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพืชศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
โทรศัพท์ : 0 4277 1460 08 0750 1087
โทรสาร : 0 4277 1460
e-mail : wongfhun@gmail.com , rdrmuti@gmail.com
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ซุปไก่ดำ� ตังกุย (ส่วนราก)
นักวิจัย
นางเรวดี มีสัตย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ซุป เป็นอาหารที่มีน�้ำมากกว่าเนื้อ เหมาะเป็นอาหารจานแรกที่ใช้เรียกน�้ำย่อย จึงเป็นอาหารที่ช่วยบรรเทาความหิว
ก่อนอาหารจานหลักจะถูกเสิรฟ์ และนอกจากซุปเป็นอาหารลักษณะของเหลวได้จากเนือ้ สัตว์ หรือ ผัก มีการปรุงแต่งรส
กลิ่น และอาหารจานหลัก ซุปมีด้วยกัน 2 ประเภทหลัก โดยแบ่งตามลักษณะของน�้ำซุป คือซุปใสและซุปข้น และจาก
การวิจยั พัฒนาโดยใช้สมุนไพรตังกุยเป็นส่วนผสมซึง่ สมุนไพรตังกุยมีสรรพคุณช่วยในเรือ่ งระบบไหลเวียนโลหิต บ�ำรุงเลือด
มีประโยชน์ ต่อสุขภาพ ท�ำให้ซุปที่ได้มีสรรพคุณบ�ำรุงร่างกายพิเศษซุปกว่าทั่วไป
ซุปไก่ด�ำใส่ตังกุยจึงมีคุณสมบัติในการบ�ำรุงสุขภาพ ทั้งยังมีปริมาณไขมันต�่ำ  ให้คุณค่าทางอาหารสูง ที่ส�ำคัญช่วยเพิ่ม
สมรรถนะการท�ำงานของร่างกายได้อย่างดีประโยชน์ของไก่ด�ำคือ มีแร่ธาตุพิเศษกว่าไก่ทั่วไป มีแร่ธาตุเมนนิน,
แอนโดเจน และอะมิโนแอซิด (MEIANIN, ANDROGEN and AMINO ACID) และมีแร่ธาตุที่ส�ำคัญที่ร่างกายต้องการ
อีกร่วม 20 ชนิด โดยเฉพาะ 8 ชนิด ที่ร่างกายไม่สามารถหาได้จากอาหารทั่วไป และที่ส�ำคัญก็คือไข่และเนื้อของ
ไก่ด�ำมีปริมาณไขมันหรือโคเลสเตอรอลต�่ำเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆ อาหารประเภทนี้ จึงเป็นอาหารยอดนิยมส�ำหรับคน
รักสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งตัวแปรที่ส�ำคัญที่ในงานวิจัยคือการใส่สมุนไพรตังกุยเพื่อเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการให้มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคสามารถรับประทานได้ โดยไม่ตอ้ งเป็นกังวลปัญหาด้านสุขภาพและเหมาะส�ำหรับ
บ�ำรุงร่างกาย
สรุปเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์วิจัยพัฒนาที่มีสรรพคุณช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิต บ�ำรุงเลือด ช่วยเพิ่มสมรรถนะการท�ำงานของ
ร่างกาย คุณสมบัติในการบ�ำรุงสุขภาพ มีปริมาณไขมันต�ำ 
่ ให้คุณค่าทางอาหารสูง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สรรพคุณช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิต บ�ำรุงเลือด มีประโยชน์ ต่อสุขภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
โทรสาร : 0 2577 9436
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหาร
ชนิดละลายน�้ำได้จากเปลือกมะม่วง
นักวิจัย
ดร.โศรดา วัลภา
นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากเปลือกมะม่วง เป็นผลิตภัณฑ์ใยอาหารที่ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
เปลือกผลไม้ ทดแทนการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากต่างประเทศ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ น�ำมาใช้ในลักษณะการทดแทนส่วนของแป้งสาลี
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในผลิตภัณฑ์เบเกอรีในระดับ ตั้งแต่ 10-15% ท�ำให้แคลอรีของผลิตภัณฑ์ลดลงและมีปริมาณ
ใยอาหารเพิ่มขึ้น
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากเปลือกมะม่วง เป็นผลิตภัณฑ์ใยอาหารที่ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
เปลือกผลไม้ ทดแทนการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากต่างประเทศ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใยอาหารจากเปลือกมะม่วง มีปริมาณใยอาหารสูง โดยเฉพาะใยอาหารทีล่ ะลายน�ำ 
้ จึงมีสว่ นช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล
และคงระดับน�้ำตาลในเลือด มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอภิญญา บุนนาค
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2577 9436, 08 1558 6945
โทรสาร : 0 2577 9436
e-mail : apinya_b@tistr.or.th
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นวัตกรรมแหนมแห้งพร้อมบริโภค
นักวิจัย
ดร.กฤษณา ศิริพล / ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณ์
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
สรุปเทคโนโลยี
งานประดิษฐ์นี้จึงพยายามสร้างนวัตกรรมที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ด้านกลิ่นและรสชาติของแหนมไว้ในรูปลักษณ์
ของเนื้อแห้งพร้อมรับประทาน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นเทคโนโลยีที่สามารถน�ำไปขยายผลเป็นอุตสาหกรรมได้ง่าย และมีต้นทุนต�่ำ 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถน�ำไปน�ำเสนอแก่ผู้บริโภคโดยไม่จำ� เป็นต้องแนะน�ำใหม่ และ
เป็นผลิตภัณฑ์ทีเก็บรักษาได้นาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณกฤศวิสุทธิ์ ถิรธนาอัครวัต (อาร์ท) / คุณจักรพงษ์ ค�ำสีเขียว (จักร)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0 4543 3456 ต่อ 3185, 09 6143 1304, 08 7237 6796
โทรสาร : 0 4543 3456
e-mail : art_615@hotmail.com,
ubu_tlo@gmail.com
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น�้ำสมุนไพรตังกุยผสมน�้ำเห็ดหลินจือพร้อมดื่ม
นักวิจัย
นางเรวดี มีสัตย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
น�้ำสมุนไพร เป็นน�ำ้ ดื่มที่ได้จากการใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของพืช เช่น ผลไม้ ผัก ธัญพืช สมุนไพร ต่างๆ น�ำมาแปรรูป
ให้เหมาะสม ราคาย่อมเยา สะอาด ปราศจากสารพิษ รสชาติถกู ปาก ได้ทงั้ กลิน่ และรสตามธรรมชาติของสมุนไพรนัน้ ๆ
ในร่างกายของคนเรามีส่วนประกอบของน�้ำร้อยละ 80 น�้ำจึงมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคให้
ความส�ำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ไม่ได้บริโภคเพื่อความกระหาย หรือสดชื่นเท่านั้น ผู้บริโภคหันมาบริโภคเครื่องดื่มที่ดี
ต่อสุขภาพ เช่น น�ำ้ สมุนไพรก�ำลังเป็นที่นิยมส�ำหรับผู้ที่รักสุขภาพ เพราะน�้ำสมุนไพรบางชนิดสามารถช่วยผ่อนคลาย
ความร้อน และบางชนิดยังมีสรรพคุณทางยา มีคุณค่าทางอาหารและช่วยในการป้องกันโรคได้ด้วย
ในการพัฒนาสูตรน�้ำสมุนไพรตังกุยผสมน�้ำเห็ดหลินจือพร้อมดื่มการวิจัยนี้ ได้เลือกเห็ดหลินจือซึ่งเป็นที่นิยมเพราะมี
สรรพคุณทางยา แต่ติดที่มีรสชาติขมมาพัฒนาสูตรให้มีรสชาติที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ นอกจากนี้นักวิจัยได้ศึกษา
ปริมาณสมุนไพรตังกุยที่ใส่ท�ำให้เครื่องดื่มสมุนไพรมีสรรพคุณมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
สรุปเทคโนโลยี
เป็นเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ด้จากการน�ำสมุนไพรตังกุย และเห็ดหลินจือ ไปเคีย่ วให้เดือดร่วมกับน�ำ 
้ เมือ่ โดนความร้อนจะได้สแี ละ
กลิ่นออกมา ปรุงรสด้วยน�ำ้ ผึ้ง น�ำ้ สมุนไพรที่ได้มีสีน�้ำตาลอ่อน และมีกลิ่นหอมหวานเฉพาะของตังกุย มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ ช่วยระบบไหลเวียนโลหิต บ�ำรุงเลือด มีประโยชน์ ต่อสุขภาพ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นเครื่องดื่มมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยระบบไหลเวียนโลหิต บ�ำรุงเลือด ต่างจากเครื่องดื่มทั่วไป
เป็นน�้ำสมุนไพรพร้อมดื่มที่มีกลิ่นรส หอมหวานและรับประทานง่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
โทรสาร : 0 2577 9436
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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น�้ำสลัดน�้ำข้น
นักวิจัย
นางเรวดี มีสัตย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อาหารประเภทนี้ เป็นอาหารยอดนิยมส�ำหรับคนรักสุขภาพ และเพื่อการลดน�้ำหนัก เพราะสลัดถือว่าเป็นอาหารที่ให้
พลังงานต�่ำและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งตัวแปรที่ส�ำคัญที่ท�ำให้สลัดมีพลังงานมากขึ้นคือ น�้ำสลัดที่รับประทาน
คู่กับผักเพื่อเพิ่มรสชาติ ซึ่งน�้ำสลัดแต่ละชนิดมีส่วนผสมต่างกัน โดยจะแบ่งประเภทน�ำ้ สลัดเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
สลัดน�ำ้ ข้น และสลัดน�ำ้ ใส ซึง่ สลัดน�ำ้ ข้นเป็นประเภทน�ำ้ สลัดทีใ่ ห้พลังงานสูง เนือ่ งจากประกอบไปด้วยโปรตีน และไขมัน
จึงเหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานสูง เช่น นักกีฬา หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มน�้ำหนัก แต่ควรที่จะรับประทานไม่มาก
จนเกินไปน�ำ้ สลัดครีม ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะให้พลังงาน 70-100 kcal แม้จะมีปริมาณไขมันมากแต่หลายคนชอบเพราะ
มีรสชาติ หวานและมัน แต่ไม่เหมาะส�ำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ที่มีน�้ำหนักเกิน
ในการพัฒนาสูตรน�้ำสลัดน�้ำข้นในการวิจัยนี้ ได้ประยุกต์ใช้ผักทดแทนการใช้ไข่ไก่ และการใช้น�้ำมันในปริมาณน้อยลง
แต่ยังคงรสชาติของน�้ำสลัดครีมไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานสลัดได้ โดยไม่ต้องเป็นกังวลปัญหาด้านสุขภาพ
สรุปเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์วิจัยพัฒนาสูตรโดยประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนและการใช้น�้ำมันในปริมาณที่เหมาะสม แต่ยังคงรสชาติ
ของน�้ำสลัดครีมไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานสลัดได้ โดยไม่ต้องเป็นกังวลปัญหาด้านสุขภาพ เหมาะส�ำหรับ
ผู้ที่ต้องการพลังงานสูง เช่นนักกีฬา หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มน�ำ้ หนัก แต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์น�้ำสลัดครีมที่มีการใช้นำ�้ มันลดลงในปริมาณที่เหมาะสม แต่ยังคงลักษณะของน�ำ้ สลัดครีมไว้
น�้ำมันที่ใช้ในส่วนผสมน�้ำท�ำจากเมล็ดผลไม้ (เงาะ)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 02-5779436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
โทรสาร : 02-5779436
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เนยถั่ว
นักวิจัย
นางเรวดี มีสัตย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เนยถั่ว คืออาหารลักษณะเหนียวชนิดหนึ่งที่ทำ� จากถั่วลิสงอบแห้งเป็นส่วนผสมหลัก และมักใช้เป็นอาหารใช้ทาขนมปัง
ในแซนวิช เป็นที่นิยมให้ต่างประเทศ และเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนและเวลาที่รับประทานเนยถั่วจะท�ำให้มี
ความรู้สึกอิ่มท้องได้นานขึ้น เพราะจริงๆแล้วเนยถั่วจะสามารถลดความอยากอาหารลงได้ เนยถั่วอาจดูเป็นอาหารที่มี
แคลอรี่สูงและมีไขมันเยอะ แต่ไขมันที่มีอยู่ในเนยถั่วเป็นไขมันดีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัว
อุดมไปด้วยวิตามินอี โปรตีน แมกนีเซียม แคลเซียม ไฟเบอร์
ในการพัฒนาสูตรเนยถั่วการวิจัยนี้ ได้เลือกใช้ถั่วลิสวเม็ดใหญ่มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักและศึกษาปริมาณน�้ำมันเมล็ดเงาะ
ที่ใส่อย่างเหมาะสมท�ำให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานเนยถั่วได้ โดยไม่ต้องเป็นกังวลปัญหาด้านสุขภาพ
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์เนยถั่วเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีและมีไขมันไม่อิ่มตัว ลักษณะเนยถั่วที่ได้เหลวข้น ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน และ
ปรุงแต่งรสชาติด้วยผงโกโก้ และมีกลิ่นเฉพาะตัวของถั่ว และได้ศึกษาปริมาณน�้ำมันเมล็ดเงาะที่ใส่อย่างเหมาะสมท�ำให้
ผู้บริโภคสามารถรับประทานเนยถั่วได้ โดยไม่ต้องเป็นกังวลปัญหาด้านสุขภาพ เป็นอาหารพร้อมบริโภค เป็นแหล่ง
โปรตีน โพแทสเซียม ไฟเบอร์ และไขมันที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นอาหารพร้อมบริโภค เป็นแหล่งโปรตีน โพแทสเซียม ไฟเบอร์ และไขมันที่จำ� เป็นต่อร่างกาย ซึ่งไขมันที่ได้ได้จาก
เมล็ดผลไม้
เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค เหมาะกับทุกเพศทุกวัย รับประทานง่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
โทรสาร : 0 2577 9436
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชิกพี
นักวิจัย
นางจิตตา สาตร์เพ็ชร์
ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลิตจากถั่วชิกพี เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเครื่องดื่มนมส�ำหรับผู้ที่แพ้นมวัว มีโปรตีนสูง ประกอบด้วยกรดอะมิโนจ�ำเป็น
ต่อร่างกาย 5 ชนิด ไขมันต�่ำกว่าถั่วลิสง/ถั่วเหลือง มีใยอาหารและคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่าย เหมาะส�ำหรับผู้บริโภค
ทุกเพศทุกวัย ซึ่งจะท�ำให้ตลาดนมของไทยมีความหลากหลายมากขึ้นและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชิกพีพร้อมดื่ม มีโปรตีนสูง ประกอบด้วยกรดอะมิโนจ�ำเป็นต่อร่างกาย 5 ชนิด ไขมันต�่ำกว่า
ถั่วลิสง/ถั่วเหลือง มีใยอาหารและคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่าย เหมาะส�ำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่แพ้นมวัว
จุดเด่นของเทคโนโลยี
น�้ำนมถั่วชิกพี ที่วิจัยและพัฒนาโดย วว. มีโปรตีนสูง ไขมันต�่ำกว่าถั่วลิสง/ถั่วเหลือง มีใยอาหารและคาร์โบไฮเดรต
ที่ย่อยง่าย ดีต่อสุขภาพและเหมาะกับทุกเพศทุกวัย และผู้ที่แพ้นมวัว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอภิญญา บุนนาค
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2577 9436, 08 1558 6945
โทรสาร : 0 2577 9436
e-mail : apinya_b@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน�้ำเสาวรส
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปเงาะครบวงจร” เป็นผลงานวิจยั และพัฒนา ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฝ่ายเทคโนโลยี การเกษตร เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาตกต�่ำ
ของเงาะ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเงาะเพื่อสุขภาพที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีความ
หลากหลายมากขึน้ ทัง้ ยังเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดของผูบ้ ริโภค
ทั้งในและต่างประเทศ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน�ำ้ เสาวรส” เนื้อสัมผัสผิวนอกแห้ง เนื้อในนุ่ม ชุ่มด้วยน�้ำหวาน สามารถเก็บรักษาไว้
ที่อุณหภูมิห้องได้นานโดยไม่เกิดการเน่าเสีย ด้วยเทคนิควิธีการแพร่กระจายภายใต้ระบบสุญญากาศ (Vacuum
impregnation) เป็นวิธีที่สามารถช่วยเร่งให้สารละลาย เช่น น�้ำตาลซึมผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อของผลไม้เร็วขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์น�้ำเงาะเข้มข้น
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปเงาะครบวงจร” เป็นผลงานวิจยั และพัฒนา ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ และฝ่ายเทคโนโลยี การเกษตร เพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หาราคาตกต�ำ่ ของเงาะ
เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเงาะเพื่อสุขภาพที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีความหลากหลาย
มากขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดของผู้บริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์นำ�้ เงาะเข้มข้น” สามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 1 ปี เพราะผ่านกระบวนการผลิตสะอาดถูกสุขอนามัย มีความหวาน
60 บริกซ์ จากการบริโภคเครื่องดื่มน�้ำเงาะนี้จะท�ำให้รู้สึกถึงความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีสรรพคุณเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันโรคลักปิดลักเปิด ลดการอักเสบและลดอาการท้องร่วง สามารถบริโภคโดยเจือจางกับน�้ำเป็น
น�้ำเงาะพร้อมดื่ม หรือผสมโซดาหรือใช้เป็นสารให้ความหวานเพื่อการปรุงแต่งรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์น�้ำลองกองพร้อมดื่ม
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ลองกองเป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของไทย โดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้ซงึ่ เป็นแหล่งปลูกส�ำคัญ ลองกองส่วนใหญ่ใช้บริโภค
ภายในประเทศ มีการส่งออกต่างประเทศบ้างเล็กน้อย เนือ่ งจากปัญหาผลผลิตคุณภาพต�ำ่ และการหลุดร่วงของผลจากช่อ
รวมทั้งการเสื่อมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเร็ว ลองกอง เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินบี และฟอสฟอรัส มีสรรพคุณ
ในการลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นไข้ ตัวร้อน และป้องกันไม่ให้เกิดอาการร้อนในขึ้น
ภายในปากอีกด้วย
วว. จึงมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาราคาลองกองตกต�ำ 
่ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ขยายผลิตภัณฑ์เป็นผลไม้นอกฤดูกาล
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สามารถสนองตอบความต้องของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตรวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อ
เป็นบันไดขั้นแรกของอุตสาหกรรมแปรรูปลองกองต่อไปในอนาคต
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง” เป็นผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ยืดอายุการเก็บรักษาลองกองให้สามารถบริโภคนอกฤดูกาล
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมด้วยวิตามินบี ซี ฟอสฟอรัส แคล เซียม และสารแทนนิน
ผลิตภัณฑ์น�้ำลองกองพร้อมดื่ม พัฒนาจากน�้ำลองกองที่ผ่านการสกัดจากเครื่องคั้นน�้ำลองกอง ปรับรสชาติเล็กน้อย
ด้วยน�ำ้ ตาลฟรุกโตส ได้เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ รี สชาติกลมกล่อม โดยท�ำการฆ่าเชือ้ 2 แบบคือ พาสเจอร์ไรซ์บรรจุขวด มีอายุ
การเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 1 เดือนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และพาสเจอร์ไรซ์บรรจุกล่อง มีอายุการเก็บรักษา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
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ผลิตภัณฑ์น�้ำส้มสายชูหมักและน�้ำส้มสายชูพร้อมดื่ม
เพื่อสุขภาพจากน�้ำเงาะ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปเงาะครบวงจร” เป็นผลงานวิจยั และพัฒนา ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ และฝ่ายเทคโนโลยี การเกษตร เพือ่ ช่วยแก้ปญั หาราคาตกต�ำ่ ของเงาะ
เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเงาะเพื่อสุขภาพที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีความหลากหลาย
มากขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดของผู้บริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์นำ�้ ส้มสายชูหมักและน�ำ้ ส้มสายชูพร้อมดืม่ เพือ่ สุขภาพจากน�ำ้ เงาะ” ผลิตจากเนือ้ เงาะทีใ่ ห้ผลผลิตไม่ได้ขนาด
หรือผลผลิตเงาะที่ราคาตกต�่ำ  น�ำมาผ่านกระบวนการหมักตามธรรมชาติโดยใช้จุลินทรีย์จากคลังจุลินทรีย์ของ วว.
สูก่ ารแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ค่าต่อการบริโภค น�ำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหาร เช่น ปรุงรส น�ำ้ สลัด
หรือน�ำมาผสมกับน�้ำผึ้งเจือด้วยน�้ำสะอาด หรือผสมกับน�ำ้ ผลไม้ชนิดต่างๆ ที่คั้นแยกกากออก เมื่อดื่มจะท�ำให้ร่างกาย
รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีผลดีต่อสุขภาพโดยตรงคือช่วยระบบการย่อยอาหารให้ดีขึ้น มีผลดีต่อระบบขับถ่ายและ
ยังช่วยก�ำจัดเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารเนื่องจากฤทธิ์ของความเป็นกรดจากน�ำ้ ส้มสายชูหมัก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
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ผลิตภัณฑ์เนยเทียม
นักวิจัย
นางเรวดี มีสัตย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เนยเทียม หรือมาร์การีน (margarine) เป็นผลิตภัณฑ์ไขมันชนิดหนึง่ ทีผ่ ลิตขึน้ มาทดแทนเนยทีผ่ ลิตมาจากไขมันนม จึงมี
ลักษณะปรากฏ สี กลิน่ รสชาติ ลักษณะเนือ้ สัมผัส และส่วนประกอบคล้ายเนย ยกเว้นเนยใช้ไขมันนมเท่านัน้ เนยเทียม
ท�ำได้โดยการน�ำน�้ำมัน หรือไขมันมาผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนเข้าไปที่พันธะคู่ของกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว เพื่อให้
เปลี่ยนสถานะเป็นกึ่งของแข็ง มีเนื้อสัมผัสและความแข็งตัวเหมาะสม สามารถแผ่ออก (spread) ได้ น�้ำมันหรือไขมัน
ที่ใช้ท�ำเนยเทียมอาจเป็นน�้ำมันพืชหลายๆ ชนิดผสมกัน หรือน�้ำมันพืชผสมกับไขมันสัตว์ก็ได้ น�้ำมันที่นิยมใช้ ได้แก่
น�ำ้ มันถัว่ ลิสง น�ำ้ มันปาล์ม น�ำ้ มันเมล็ดฝ้าย น�ำ้ มันถัว่ เหลือง น�ำ้ มันเมล็ดทานตะวัน น�ำ้ มันมะพร้าว ไขวัว หรือไขแกะ
นอกจากนั้นยังมีการเติมส่วนผสมอื่นๆ ได้อีก ได้แก่ เกลือ เติมลงไปในรูปของน�้ำเกลือ หรือเติมเกลือลงในน�้ำนม
เกลือจะช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และเพิ่มรสชาติ เนยเทียมมีราคาถูกกว่าเนยมาก อีกทั้งยังนิยมน�ำไปประกอบ
อาหาร และท�ำขนมอบประเภทเบเกอร์รี่ และเนยเทียมที่ท�ำจากไขมันจากพืชเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับตลาดในปัจจุบัน
เพราะมีผู้บริโภคที่เป็นมังสวิรัติและยิว
ในการพัฒนาสูตรเนยเทียมในการวิจัยนี้ ได้น�ำน�้ำมันจากเมล็ดเงาะใส่ทดแทนน�้ำมันจากพืชเพื่อเพิ่มความหลากหลาย
และคุณค่าทางโภชนาการ โดยสามารถน�ำมาประกอบอาหารหรือรับประทานกับขนมปัง
สรุปเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์วิจัยพัฒนาสูตรโดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทดแทนน�้ำมันจากพืชที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความหลากหลายและ
คุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มปริมาณกรดไขมันที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย เนยเทียมมีราคาถูกกว่าเนยมากอีกทั้งยังนิยมน�ำไป
ประกอบอาหาร เบเกอรี่ และเนยเทียมที่ท�ำจากไขมันพืชเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับตลาดในปัจจุบันเพราะมีผู้บริโภคกลุ่ม
รับประทานอาหารมังสวิรัติ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์เนยเทียมที่ท�ำจากน�ำ้ มันเมล็ดผลไม้ (เงาะ) ต่างจากเนยเทียมที่จำ� หน่วยทั่วไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
โทรสาร : 0 2577 9436
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์เนื้อเงาะแผ่นกรอบ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปเงาะครบวงจร” เป็นผลงานวิจยั และพัฒนา ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ และฝ่ายเทคโนโลยี การเกษตร เพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หาราคาตกต�ำ่ ของเงาะ
เพิม่ มูลค่าวัตถุดบิ และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเงาะเพือ่ สุขภาพทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่ มีความหลากหลาย
มากขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดของผู้บริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์เนือ้ เงาะแผ่นกรอบ” มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ดังนี้ โปรตีน 36.15% ไขมัน 29.85% ใยอาหารชนิดละลายน�ำ 
้
0.91% ใยอาหารชนิดไม่ละลายในน�ำ ้ 2.81% นอกจากนี้ ใน 100 กรัม เงาะแผ่นกรอบจะให้พลังงาน 537.65 กิโลแคลอรี
จึงเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่เหมาะส�ำหรับผู้บริโภคทุกวัย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรสชาติเทียบเคียงกับ
มันฝรั่งทอดกรอบ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน�ำผลไม้ที่มีในประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ผลิตภัณฑ์บะหมี่เสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย
ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 11033001180 ยื่นค�ำขอวันที่ 19 ตุลาคม 2554
เรื่อง ผลิตภัณฑ์บะหมี่เสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
มะรุมเป็นพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนที่ทุกส่วนของต้นสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางด้านโภชนาการและการแพทย์
โดยเฉพาะใบมะรุมเป็นแหล่งของโปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน และสารต้านออกซิเดชันหลายชนิด มีรายงานการวิจัย
ว่าใบมะรุมทีผ่ า่ นการอบแห้ง 100 กรัมมีปริมาณแคลเซียมสูงถึง 3,467 มิลลิกรัม วิตามินซี 56 มิลลิกรัม เบต้า-แคโรทีน
37.8 มิลลิกรัม และโปรตีน 23.78 กรัม นอกจากนีใ้ นใบมะรุมยังประกอบไปด้วยกรดอะมิโนชนิดทีจ่ ำ� เป็นและไม่จำ� เป็น
ต่อร่างกายรวม 18 ชนิด ใบมะรุมจึงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ดังนั้นการน�ำใบมะรุมมาเติมในผลิตภัณฑ์
บะหมีจ่ งึ เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจในการส่งผ่านสารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์จากใบมะรุมสูผ่ บู้ ริโภค ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบะหมีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์
ที่หลายประเทศบริโภคเป็นอาหารมื้อหลัก และได้รับความนิยมในการบริโภคทั่วโลก
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์บะหมีแ่ ห้งเสริมใบมะรุมผงผลิตจากแป้งสาลีผสมกับใบมะรุมผง โดยน�ำใบมะรุมมาอบแห้ง บดให้เป็นผงละเอียด
จากนัน้ น�ำใบมะรุมผงผสมรวมกับแป้งสาลี ไฮโดรคอลลอยด์ (คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส หรือกัวร์กมั หรือแซนแทนกัม)
เอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนส เกลือ ด่างผสม (ประกอบด้วยโพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) ต่อโซเดียมคาร์บอเนต
(Na2CO3) ในอัตราส่วน 6 ต่อ 4) และน�ำ 
้ กรรมวิธีการผลิตเริ่มจากผสมส่วนผสมทั้งหมดจนได้เป็นก้อนโด (dough)
จากนั้นน�ำโดไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมงและน�ำไปรีดให้เป็นแผ่น น�ำโดมาตัดให้เป็นเส้น
น�ำเส้นบะหมี่ใส่ลงในพิมพ์และน�ำไปนึ่ง จากนั้นบะหมี่ที่ได้น�ำไปอบแห้งที่ เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง หรือจนบะหมี่แห้ง
มีความชื้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบะหมี่แห้งเสริมใบมะรุมผง เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่บะหมี่
และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและขยายการใช้ประโยชน์
ของใบมะรุมในระดับอุตสาหกรรม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร : 0 3810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดขนุน
นักวิจัย
นางวิมลศรี พรรธนประเทศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารประเภทผลไม้และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผลไม้เป็นอันดับต้นของโลก และจากการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับอุตสาหกรรมท�ำให้เกิดปริมาณของเหลือทิง้
จากกระบวนการผลิต เช่น เปลือกและเมล็ด เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดเป็นขยะจ�ำนวนมหาศาลต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
ในการก�ำจัดหรือมักถูกกองทิ้งไว้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา คณะผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจในการน�ำกากเมล็ด
ผลไม้เหลือทิ้ง โดยการประยุกต์เทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาช่วยแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร
เป็นแนวทางที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้งเหล่านั้นและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์สตาร์ชเมล็ดขนุน กระบวนการสกัดสตาร์ชจากผงเนื้อในเมล็ดขนุน โดยการสกัดแยกโปรตีน
ด้วยตัวท�ำละลายในสภาวะที่เหมาะสม จะได้สตาร์ชเมล็ดขนุนที่มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 0.90 และไขมันร้อยละ 0.50
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 90-95 ผลผลิตร้อยละ 90 สตาร์ชมีอณ
ุ หภูมเิ จลาติไนซ์ที่ 85-90 ํC มีคา่ ความหนืดสูงสุด 2100 RVU
และมีปริมาณร้อยละ Resistance starch มากถึงร้อยละ 50 สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นเพื่อสุขภาพได้
โดยใช้สตาร์ชเมล็ดขนุนทดแทนสตาร์ชถั่วเขียวในผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นอัตราส่วนการทดแทนร้อยละ 60 ผู้ทดสอบ
ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ 77
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สตาร์ชเมล็ดขนุนมีปริมาณ Resistance starch สูงถึงร้อยละ 50 สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38
โทรสาร : 0 2577 9436
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดเงาะ
นักวิจัย
นางวิมลศรี พรรธนประเทศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารประเภทผลไม้และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผลไม้เป็นอันดับต้นของโลก และจากการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับอุตสาหกรรมท�ำให้เกิดปริมาณของเหลือทิง้
จากกระบวนการผลิต เช่น เปลือกและเมล็ด เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดเป็นขยะจ�ำนวนมหาศาลต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
ในการก�ำจัดหรือมักถูกกองทิ้งไว้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา คณะผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจในการน�ำกากเมล็ด
ผลไม้เหลือทิ้ง โดยการประยุกต์เทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาช่วยแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร
เป็นแนวทางที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้งเหล่านั้นและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์แป้งบริสทุ ธิห์ รือสตาร์ชเมล็ดเงาะ กระบวนการสกัดสตาร์ชจากผงเนือ้ ในเมล็ดเงาะ ท�ำโดยการสกัดแยกน�ำ้ มัน
และไขมันด้วยเทคนิค Supercritical carbon dioxide extraction (SCE) ในสภาวะทีเ่ หมาะสม และสกัดแยกโปรตีน
ด้วยตัวท�ำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ในสภาวะที่เหมาะสมเช่นกัน จะได้สตาร์ชเมล็ดเงาะที่มีปริมาณไขมัน
ุ หภูมเิ จลาติไนซ์
ร้อยละ 2.0-3.0 โปรตีนร้อยละ 0.90 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 90 ผลผลิตร้อยละ75 สตาร์ชเมล็ดเงาะมีอณ
�่ ทดแทนน�ำ้ มันในผลิตภัณฑ์
ที่ 90-95 ํC สามารถประยุกต์ใช้เพือ่ เป็นสารให้ความข้นหนืดในผลิตภัณฑ์นำ�้ สลัดแคลอรีต่ ำ 
น�้ำสลัดไขมันต�่ำในอัตราส่วนทดแทนร้อยละ 50 ซึ่งมีปริมาณค่าพลังงานอาหารต�่ำกว่าสูตรปกติร้อยละ 30 ผู้ทดสอบ
ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กว่าร้อยละ 70
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นสารให้ความข้นหนืดในผลิตภัณฑ์นำ�้ สลัดเพื่อสุขภาพและน�้ำซอสปรุงรสต่างๆ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 02577 9300
โทรสาร : 0 25v77 9436
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วง
นักวิจัย
นางวิมลศรี พรรธนประเทศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารประเภทผลไม้และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผลไม้เป็นอันดับต้นของโลก และจากการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับอุตสาหกรรมท�ำให้เกิดปริมาณ
ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต เช่น เปลือกและเมล็ด เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดเป็นขยะจ�ำนวนมหาศาลต้อง
เสียค่าใช้จ่ายสูงในการก�ำจัดหรือมักถูกกองทิ้งไว้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา คณะผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจ
ในการน�ำกากเมล็ดผลไม้เหลือทิ้ง โดยการประยุกต์เทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาช่วยแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น
ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นแนวทางที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้งเหล่านั้นและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์แป้งบริสทุ ธิห์ รือสตาร์ชเมล็ดมะม่วง กระบวนการสกัดสตาร์ชจากผงเนือ้ ในเมล็ดมะม่วง โดยการสกัดแยกน�ำ้ มัน
และไขมันด้วยตัวท�ำละลายเอทานอลในสภาวะที่เหมาะสม และสกัดแยกโปรตีน ด้วยตัวท�ำละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) ในสภาวะที่เหมาะสมเช่นกัน จะได้สตาร์ชเมล็ดมะม่วงท่ี มีปริมาณไขมันร้อยละ 0.90 โปรตีนร้อยละ
0.70 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 94 ผลผลิตร้อยละ 70 สตาร์ช เมล็ดมะม่วงมีอณ
ุ หภูมเิ จลาติไนซ์ท่ี 80-85 ํC มีคา่ ความหนืด
สูงสุด 3400 RVU และมีปริมาณร้อยละ Resistance starch ร้อยละ 20-25 สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมปัง
เพือ่ สุขภาพได้ การใช้ สตาร์ชเมล็ดมะม่วงทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมปังอัตราส่วนการทดแทนร้อยละ 10 พบว่า
ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กว่าร้อยละ 80
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สตาร์ชเมล็ดมะม่วงมีปริมาณ Resistance starch สูงถึงร้อยละ 20-25 สามารถประยุกต์ใช้ใน ผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพได้
สามารถใช้ประโยชน์สตาร์ชเมล็ดมะม่วงทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมปังเพื่อช่วยในการปรับปรุง
เนื้อสัมผัสของขนมปังได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

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

155

เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ - น�ำ้ ตกที่มีส่วนผสมกาบา
นักวิจัย
รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000580 ยื่นค�ำขอวันที่ 10 เมษายน 2558
เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ - น�้ำตกที่มีส่วนผสมกาบา
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ลาบ-น�้ำตก เดิมเป็นอาหารท้องถิ่นทางภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทย แต่ปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายไปทั่ว
รวมทั้งร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนื่องจากเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อย (รสเปรี้ยวน�ำ  เค็มตาม หวานเล็กน้อย)
และมีกลิ่นหอมของเครื่องปรุงต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทย วิธีการปรุงน�ำ
เนื้อมาสับให้ละเอียด (กรณีที่ใช้เนื้อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เรียกว่าน�้ำตก) ลวกให้สุกจากนั้นปรุงรสด้วยน�้ำปลา น�้ำมะนาว
น�ำ้ ตาล ข้าวคัว่ พริกป่น ต้นหอมหัน่ หอมแดงหัน่ และใบสะระแหน่ ซึง่ พร้อมรับประทาน การเรียกชือ่ ลาบเรียกตามชนิด
ของเนื้อสัตว์ที่น�ำมาเป็นส่วนประกอบหลักๆ เช่น ลาบหมู ลาบเป็ด ลาบไก่ เป็นต้น จากวัตถุดิบหลักที่เป็นเนื้อสัตว์
จึงอาจมีโอกาสปนเปื้อนด้วยเชื้อก่อโรคของระบบทางเดินอาหารกรณีที่ปรุงไม่ถูกสุขลักษณะส่งผลเสียให้ผู้บริโภค
เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้ ด้วยขั้นตอนการท�ำที่ไม่ยุ่งยากแต่มีส่วนผสมที่หลากหลายท�ำให้ยุ่งยากในการจัดเตรียม
ส่วนผสม รวมทั้งปรุงให้อร่อย ส่งผลให้ปัจจุบันมีการผลิตผงปรุงรสลาบ-น�้ำตกขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ปรุง และมีการจ�ำหน่ายผงปรุงรสลาบ-น�ำ้ ตกเป็นการค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกล่าวได้ว่าปัจจุบันผงปรุงรส
ลาบ-น�้ำตกที่มีจ�ำหน่ายช่วยได้ในเรื่องความสะดวกเท่านั้น โดยผงปรุงรสลาบ-น�้ำตกในปัจจุบันนั้นมีเฉพาะส่วนประกอบ
ที่ให้รสชาติเป็นหลักมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพียงเล็กน้อย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการเพิ่มความเป็นประโยชน์ให้มากขึ้น
จากการมีสารกาบา ( -aminobutyric acid: GABA) กรดอะมิโนจ�ำเป็น (essential amino acid) และสาร
ต้านจุลินทรีย์โดยที่สารเหล่านี้ต้องมีความเข้ากันได้กับอาหารประเภทลาบ-น�้ำตกจึงไม่ส่งผลเสียต่อรสชาติของอาหาร
อีกทั้งต้องการลดปริมาณการใช้กรดซิตริกในส่วนผสมโดยทดแทนด้วยกรดแลกติกที่ได้จากกล้าเชื้อแบคทีเรียผลิต
กรดแลกติก (Lactic acid bacteria) Pediococcus pentosaceus HN8 ที่ผลิตกาบาจากผงชูรส (Monosodium
glutamate) ซึง่ ปกติกเ็ ป็นส่วนผสมของปรุงผงรสลาบ-น�ำ้ ตก และเพือ่ ให้เป็นกรรมวิธกี ารผลิตกาบาต้นทุนต�ำ 
่ ใช้วตั ถุดบิ
จากธรรมชาติจึงเลือกใช้น�้ ำมะพร้าวแก่ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตกาบา
ได้ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ-น�้ำตกที่มีความเป็นประโยชน์มากขึ้นที่สามารถน�ำไปสู่การผลิตได้ทั้งในระดับชุมชนและ
อุตสาหกรรมด้วยต้นทุนที่ต�่ำ  มีความปลอดภัย ดีต่อสุขภาพมากขึ้นและมีอายุการเก็บรักษาได้นาน ให้รสชาติที่อร่อย
เมื่อปรุงไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาด
สรุปเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ-น�้ำตกที่มีส่วนผสมกาบา ตามการประดิษฐ์นี้ได้พัฒนากรรมวิธีในการผลิต
กาบาต้นทุนต�ำ่ โดยเลือกใช้นำ�้ มะพร้าวแก่ และผงชูรส มาเป็นวัตถุดบิ หลักในการเลีย้ งกล้าเชือ้ Pediococcus pentosaceus
HN8 เพื่อผลิตกาบา
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผงปรุงรสลาบ-น�้ำตกที่มีส่วนผสมกาบาและสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและมี
ความปลอดภัยในการท�ำลาบ-น�้ำตกที่มีความอร่อย
2. เพิ่มมูลค่าให้กับน�้ำมะพร้าวแก่เป็นอาหารในการผลิตกาบาที่สามารถใช้เป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภคในการท�ำผลิตภัณฑ์ชูรสอาหารประเภทเนื้อในรูปผง และรูปซอสได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 9321, 09 0970 7099
โทรสาร : 0 7428 9339
e-mail : sitanon.a@psu.ac.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 6689 เรื่อง ผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคมีความห่วงใยสุขภาพมากยิง่ ขึน้ ท�ำให้กระแสนิยมของอาหารเพือ่ สุขภาพมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
และสืบเนื่องมาจากปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้คนมีความเร่งรีบ ท�ำให้ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะได้รับสารอาหารตามที่ร่างกาย
ต้องการ รวมไปถึงการออกก�ำลังกายทีน่ อ้ ยลงอีกด้วย เป็นผลให้อาหารเพือ่ สุขภาพเข้ามามีบทบาทและความส�ำคัญเพิม่ ขึน้
สรุปเทคโนโลยี
พาสต้าเป็นอาหารมื้vtอหลักของหลายๆ ประเทศ ทั้งตะวันตกและตะวันออกอีกทั้งยังมีอายุการเก็บได้นานถึง 2 ปี
วัตถุดบิ หลักในการผลิตพาสต้า คือ ข้าวสาลีและข้าวเจ้า ส�ำหรับประเทศไทยข้าวเจ้าถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
มีส�ำหรับบริโภคเพียงพอและส่งออกได้ ซึ่งการน�ำข้าวเจ้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพาสต้า จึงเป็นการลดการน�ำเข้า
ข้าวสาลีจากต่างประเทศอีกด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมและกรรมวิธกี ารผลิต เพือ่ เป็นทางเลือกของผูบ้ ริโภคทีห่ นั มาให้ความสนใจกับอาหาร
เพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยมะรุมเป็นไม้ยืนต้นของไทยที่รู้จักกันมาช้านาน ใบมะรุมนั้นมีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็ง
ลดความดันโลหิต และเป็นสารต้านแบคทีเรีย โดยมหาวิทยาลัยการแพทย์จอห์น ฮอปกิน้ ส์ สหรัฐอเมริกา รายงานว่าใบ
มะรุมช่วยผู้ป่วยสภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรงให้กลับมาสุขภาพดีได้ และยังค้นพบอีกว่าคุณภาพโปรตีนในใบมะรุม
นั้นดีกว่าหรือเทียบเท่าโปรตีนจากนมและไข่ นอกจากนี้ยังพบว่าในใบมะรุมมีกรดอะมิโนที่จำ� เป็นต่อร่างกายอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ 0 3810 2287
โทรสาร : 03810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง
นักวิจัย
ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ
นักวิจัยอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อมิ่ อบแห้ง วิจยั และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการแช่อมิ่ และการอบแห้ง ด้วยการคัดเลือกสายพันธ์ุ
มะขามป้อมทีเ่ หมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพือ่ เสริมควาเข้มแข็งให้อตุ สาหกรรมแปรรูปจากผลมะขามป้อมสูเ่ ชิงพาณิชย์
เพิ่มมูลค่าผลผลิตมะขามป้อม ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์แช่อิ่มอบแห้ง
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการแช่อิ่มและการอบแห้ง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นสีธรรมชาติ รสชาติกลมกล่อม หวานน้อย และมีปริมาณวิตามินซี มีอายุการเก็บรักษา
ประมาณ 3-4 เดือน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอภิญญา บุนนาค
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2577 9436, 08 1558 6945
โทรสาร : 0 2577 9436
e-mail : apinya_b@tistr.or.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมกวน
นักวิจัย
ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ
ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแผ่น วิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการกวนและการอบแห้ง ด้วยการคัดเลือกสายพันธ์มะขาม
ป้อมที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมแปรรูปจากผลมะขามป้อมสู่เชิงพาณิชย์
เพิ่มมูลค่าผลผลิตมะขามป้อม ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการกวนและการอบแห้ง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีความสามารถเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ และมีปริมาณวิตามินซี 1,800 mg/100 g ตัวอย่าง อายุการเก็บรักษาประมาณ
3 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอภิญญา บุนนาค
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2577 9436, 08 1558 6945
โทรสาร : 0 2577 9436
e-mail : apinya_b@tistr.or.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมลอยแก้ว
นักวิจัย
ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ
นักวิจัยอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมลอยแก้ว วิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการแช่อิ่ม ด้วยการคัดเลือกสายพันธ์ุมะขามป้อมที่
เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพือ่ เสริมความเข้มแข็งให้อตุ สาหกรรมแปรรูปจากผลมะขามป้อมสูเ่ ชิงพาณิชย์ เพิม่ มูลค่า
ผลผลิตมะขามป้อม ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์แช่อิ่ม
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการแช่อิ่ม
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีความสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และมีปริมาณวิตามินซี มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 3-4 เดือน ที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอภิญญา บุนนาค
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2577 9436, 08 1558 6945
โทรสาร : 0 2577 9436
e-mail : apinya_b@tistr.or.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปเงาะครบวงจร” เป็นผลงานวิจยั และพัฒนา ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฝ่ายเทคโนโลยี การเกษตร เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาตกต�่ำ
ของเงาะ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเงาะเพื่อสุขภาพที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมี
ความหลากหลายมากขึน้ ทัง้ ยังเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดของ
ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส” เมล็ดเงาะสดปริมาณ 100 กรัม มีทริฟโทแฟน (Tryptophan) ซึง่ เป็นกรดอะมิโน
ทีช่ ว่ ยให้นอนหลับ มีโปรตีน 1.0 ไขมัน 0.4 ไฟเบอร์ 2.8 และส่วนประกอบวิตามินและเกลือแร่ (มิลลิกรัม) คือ แคลเซียม
8 ธาตุเหล็ก 0.1 แมกเนเซียม 10 โพแทสเซียม 138 โซเดียม 2 สังกะสี 0.6 และวิตามินซี 70 เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส
ผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปราศจากสารพิษ มีความปลอดภัยใน
การบริโภค มีเนื้อสัมผัสและรสชาติแปลกใหม่ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์แยมและเยลลี่ลองกอง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ลองกองเป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของไทย โดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้ซงึ่ เป็นแหล่งปลูกส�ำคัญ ลองกองส่วนใหญ่ใช้บริโภค
ภายในประเทศ มีการส่งออกต่างประเทศบ้างเล็กน้อย เนื่องจากปัญหาผลผลิตคุณภาพต�่ำและการหลุดร่วงของผล
จากช่อ รวมทั้งการเสื่อมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเร็ว ลองกอง เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินบี และฟอสฟอรัส
มีสรรพคุณในการลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นไข้ ตัวร้อน และป้องกันไม่ให้เกิดอาการ
ร้อนในขึ้นภายในปากอีกด้วย
วว. จึงมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาราคาลองกองตกต�ำ 
่ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ขยายผลิตภัณฑ์เป็นผลไม้นอกฤดูกาล
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สามารถสนองตอบความต้องของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตรวมทัง้ เครือ่ งมือเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็น
บันไดขั้นแรกของอุตสาหกรรมแปรรูปลองกองต่อไปในอนาคต
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกองให้สามารถบริโภคนอก
ฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมด้วยวิตามินบี ซี ฟอสฟอรัส แคล เซียม และสารแทนนิน
ผลิตภัณฑ์แยมและเยลลี่ ในส่วนของเนื้อลองกอง น�ำมาแปรรูปด้วยการกวนจนได้เนื้อสัมผัสที่เหมาะสม โดยมีการปรุง
รสชาติด้วยน�้ำตาล เพื่อความกลมกล่อม สามารถเก็บรักษาได้ประมาณ 3 เดือนในตู้เย็น
ส�ำหรับเยลลี่ลองกอง ท�ำการแปรรูปโดยการน�ำน�้ำลองกองมาใส่สารให้ความคงตัว และขึ้นรูปเป็นเยลลี่ บรรจุถ้วย
พร้อมรับประทาน เยลลี่ลองกองมีรสชาติกลมกล่อม ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์ลองกองแช่อิ่มอบแห้ง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ลองกองเป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของไทย โดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้ซงึ่ เป็นแหล่งปลูกส�ำคัญ ลองกองส่วนใหญ่ใช้บริโภค
ภายในประเทศ มีการส่งออกต่างประเทศบ้างเล็กน้อย เนือ่ งจากปัญหาผลผลิตคุณภาพต�ำ่ และการหลุดร่วงของผลจากช่อ
รวมทั้งการเสื่อมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเร็ว ลองกอง เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินบี และฟอสฟอรัส มีสรรพคุณ
ในการลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นไข้ ตัวร้อน และป้องกันไม่ให้เกิดอาการร้อนในขึ้น
ภายในปากอีกด้วย
่ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ขยายผลิตภัณฑ์เป็นผลไม้นอกฤดูกาล
วว. จึงมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาราคาลองกองตกต�ำ 
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สามารถสนองตอบความต้องของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตรวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อ
เป็นบันไดขั้นแรกของอุตสาหกรรมแปรรูปลองกองต่อไปในอนาคต
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง” เป็นผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ยืดอายุการเก็บรักษาลองกองให้สามารถบริโภคนอกฤดูกาล
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมด้วยวิตามินบี ซี ฟอสฟอรัส แคล เซียม และสารแทนนิน
ผลิตภัณฑ์ลองกองแช่อิ่มอบแห้ง พัฒนาขึ้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกองให้สามารถบริโภคนอกฤดูกาล โดยใช้
กรรมวิธีการแปรรูปจากผลลองกองสดหรืออาจจะผ่านการแช่สารละลายไว้ ประมาณ 3 เดือน น�ำไปแช่ในน�้ำเชื่อมที่มี
ความเข้มข้นต่างๆ แล้วอบด้วยตูอ้ บลมร้อน จนได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ เี นือ้ สัมผัสนุม่ ไม่แข็งหรือเหนียวจนเกินไป รสชาติหวานน้อย
และสะดวกต่อการบริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์ลองกองลอยแก้ว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ลองกองเป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของไทย โดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้ซงึ่ เป็นแหล่งปลูกส�ำคัญ ลองกองส่วนใหญ่ใช้บริโภค
ภายในประเทศ มีการส่งออกต่างประเทศบ้างเล็กน้อย เนือ่ งจากปัญหาผลผลิตคุณภาพต�ำ่ และการหลุดร่วงของผลจากช่อ
รวมทั้งการเสื่อมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเร็ว ลองกอง เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินบี และฟอสฟอรัส มีสรรพคุณ
ในการลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นไข้ ตัวร้อน และป้องกันไม่ให้เกิดอาการร้อนในขึ้น
ภายในปากอีกด้วย
วว. จึงมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาราคาลองกองตกต�ำ 
่ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ขยายผลิตภัณฑ์เป็นผลไม้นอกฤดูกาล
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สามารถสนองตอบความต้องของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการผลิ ต รวมทั้ ง เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รในกระบวนการผลิ ต ให้ เ หมาะสมกั บ เทคโนโลยี ก ระบวนการผลิ ต
ทั้งนี้เพื่อเป็นบันไดขั้นแรกของอุตสาหกรรมแปรรูปลองกองต่อไปในอนาคต
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง” เป็นผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ยืดอายุการเก็บรักษาลองกองให้สามารถบริโภคนอกฤดูกาล
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมด้วยวิตามินบี ซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม และสารแทนนิน ผลิตภัณฑ์
ลองกองลอยแก้ว มีอายุเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง 1-2 เดือน รสชาติกลมกล่อม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน

เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มธัญพืชผสมงาด�ำ (Cereal beverage with Black sesame)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะ
ชะลอหรือป้องกันได้นั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกี่ยวกับเรื่องการบริโภค
อาหารสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค ประกอบ
ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ นางเรวดี
มีสัตย์ นักวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. การวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
โรคกระดูกพรุน ที่ต้องการแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส สูง ดังนี้
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�ำหรับ
หนึ่งหน่วยบริโภค 180 มิลลิลิตร ให้พลังงานทั้งสิ้น 80 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก
ได้แก่ เครื่องดื่มน�้ำเห็ดลมผสมหญ้านางผงชงดื่ม และน�้ำผลไม้พร้อมดื่ม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน

อาหารมือ้ หลัก: ข้าวผัดผงกะหรีห่ น้าปลานึง่ (Steamed fish on Fried rice with curry)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ นางเรวดี
มีสัตย์ นักวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. การวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
โรคกระดูกพรุน ที่ต้องการแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส สูง ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก: ข้าวผัดผงกะหรี่หน้าปลานึ่ง (Steamed fish on Fried rice with curry) คุณสมบัติพิเศษ
คือ มีปริมาณแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัสสูง มีส่วนผสมของผงกะหรี่ เนื่องจากในผงกะหรี่มีปริมาณแคลเซียมสูง
ช่วยในเรื่องบ�ำรุงกระดูก เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเกี่ยวกับกระดูก ส�ำหรับ
หนึ่งหน่วยบริโภค 160 กรัม ให้พลังงานทั้งสิ้น 210 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่
ผลิตภัณฑ์บะหมี่งาด�ำซอสแกงเขียวหวาน แกงเลียงปลาย่าง เต้าเจี้ยวหลน และผงโรยข้าวกุ้งกรอบ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน
อาหารว่าง: ข้าวเกรียบงาด�ำ (Black sesame chips)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ นางเรวดี
มีสัตย์ นักวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. การวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
โรคกระดูกพรุน ที่ต้องการแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส สูง ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง: ข้าวเกรียบงาด�ำ  (Black sesame chips) ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาด�ำ  มีส่วนผสมของงาด�ำ 
เพือ่ เพิม่ คุณค่าทางโภชนาการ ซึง่ มีปริมาณแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส ช่วยในเรือ่ งบ�ำรุงกระดูก เหมาะกับผูส้ งู อายุ
ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเกี่ยวกับกระดูก ส�ำหรับหนึ่งหน่วยบริโภค 15 กรัม ให้พลังงาน
ทั้งสิ้น 90 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซาลาเปาไส้ถั่วเขียว ถั่วด�ำ  ถั่วแดง
บัวลอยน�ำ้ ขิง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์)
เครื่องดื่ม: ชาขิงสมุนไพร สูตรขิงผสมดอกอัญชันและสูตรขิงผสมดอกค�ำฝอย
นักวิจัย
นางสาวจันสุดา เรืองเต็ม คณะท�ำงาน
นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะ
ชะลอหรือป้องกันได้นั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกี่ยวกับเรื่องการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะโรคข้อ (เกาต์)” เป็นผลงานวิจยั และพัฒนาของ นางสาวจันสุดา
เรืองเต็ม คณะท�ำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะโรคข้อ (เกาต์) ที่ต้องการปริมาณพิวรีนต�ำ 
่ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ : ชาขิงสมุนไพร สูตรขิงผสมดอกอัญชันและสูตรขิงผสมดอกค�ำฝอย คุณสมบัตพิ เิ ศษ คือ ไม่มนี ำ�้ ตาล
(no sugar) และไม่ให้พลังงาน (no calorie) โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มี Antioxidant: Anthocyanin, Beta-carotene
นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ เครื่องดื่มสับปะรดไซเดอร์พร้อมดื่ม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 0 2577 9436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์)

อาหารมื้อหลัก: ข้าวผัดสับปะรดผงกะหรี่ (Pineapple Fried Rice in Yellow Curry)
นักวิจัย
นางสาวจันสุดา เรืองเต็ม คณะท�ำงาน
นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะโรคข้อ (เกาต์)” เป็นผลงานวิจยั และพัฒนาของ นางสาวจันสุดา
เรืองเต็ม คณะท�ำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะโรคข้อ (เกาต์) ที่ต้องการปริมาณพิวรีน ต�่ำ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก: ข้าวผัดสับปะรดผงกะหรี่ (Pineapple Fried Rice in Yellow Curry) คุณสมบัติพิเศษคือ
ใช้วัตถุดิบที่ช่วยลดการอักเสบของข้อและมีปริมาณพิวรีนต�่ำ  ให้พลังงานและโซเดียมลดลงจากสูตรปกติ ร้อยละ 48
และ 66 ตามล�ำดับ ให้พลังงานทั้งสิ้น 340 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ผัดหมี่ข้าวกล้อง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคข้อ (เกาต์)
อาหารว่าง: ขนมฟักทองผสมธัญพืช (Frozen)
นักวิจัย
นางสาวจันสุดา เรืองเต็ม คณะท�ำงาน
นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะโรคข้อ (เกาต์)” เป็นผลงานวิจยั และพัฒนาของนางสาวจันสุดา
เรืองเต็ม คณะท�ำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มี
่ ดังนี้
ภาวะโรคข้อ (เกาต์) ที่ต้องการปริมาณพิวรีนต�ำ 
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง: ขนมฟักทองผสมธัญพืช (Frozen) คุณสมบัติพิเศษ คือ ให้พลังงานและไขมันต�่ำ  ใช้วัตถุดิบ
ที่มีเบต้าแคโรทีน ฟอสฟอรัสและวิตามิน ให้พลังงานและปริมาณไขมันอิ่มตัวลดลงจากสูตรปกติ ร้อยละ 12 และ 66
ตามล�ำดับ ให้พลังงานทัง้ สิน้ 80 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพือ่ สุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมลูกเดือย
เพื่อสุขภาพ ไอศกรีมสับปะรดโยเกิร์ต สูตรผสมดอกค�ำฝอย และสูตรผสมอัญชัน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน

เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มน�้ำลูกส�ำรองผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม (Malva nuts herbal drink)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ คุณกฤตลักษณ์
ปะสะกวี นักวิจยั และ ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ นักวิจยั อาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจยั และพัฒนาภายใต้
หลักความต้องการของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะเสีย่ งเป็นโรคเบาหวาน โดยการผลิตอาหารพร้อมบริโภคทีม่ กี ารควบคุมปริมาณ
พลังงานทั้งหมด ให้ได้ไม่เกิน 1,500 กิโลแคลอรีต่อวัน ลดปริมาณน�้ำตาล และปริมาณโซเดียม
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มน�ำ้ ลูกส�ำรองผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม (Malva nuts herbal drink) คุณสมบัติพิเศษ คือ
ควบคุมน�้ำหนัก มีส่วนผสมของลูกส�ำรอง ซึ่งช่วยในการควบคุมน�้ำหนัก เนื่องจากสามารถพองตัวได้ดี ช่วยก�ำจัดไขมัน
ออกจากร่างกาย และแก่นตะวัน มีอนิ นูลนิ ซึง่ เป็นน�ำ้ ตาลเชิงซ้อน ไม่ให้แคลอรี เติมผงสกัดชาเขียว และผงสกัดน�ำ้ ผึง้
ช่วยในเรื่องของกลิ่น รส และการควบคุมน�ำ้ หนัก หนึ่งหน่วยบริโภค 180 มิลลิลิตร ให้พลังงานทั้งสิ้น 50 กิโลแคลอรี
นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ เครื่องดื่มน�้ำข้าวโพดผสมธัญญาหารส�ำเร็จรูป และน�้ำผักผลไม้ผ
สมเม็ดบีทสมุนไพร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน
อาหารมื้อหลัก: ข้าวอบปลาแซลมอน (Salmon baked rice)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะโรคเบาหวาน” เป็นผลงานวิจยั และพัฒนาของ คุณกฤตลักษณ์
ปะสะกวี นักวิจัย และ ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนา
ภายใต้หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน โดยการผลิตอาหารพร้อมบริโภคที่มีการควบคุม
ปริมาณพลังงานทั้งหมด ให้ได้ไม่เกิน 1,500 กิโลแคลอรีต่อวัน ลดปริมาณน�้ำตาล และปริมาณโซเดียม
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก: ข้าวอบปลาแซลมอน (Salmon baked rice) โปรตีนสูง พลังงานและโซเดียมต�่ำ 
จากส่วนประกอบหลักที่ให้โปรตีนสูง ไขมันต�่ำ  เครื่องปรุงรสเน้นให้พลังงาน และมีปริมาณโซเดียมต�่ำ  พร้อมกับ
มีส่วนผสมอบเชย จากงานวิจัยพบว่า การบริโภคอบเชย 1-3 กรัมต่อวัน สามารถช่วยควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
ของผูท้ มี่ ภี าวะโรคเบาหวานให้อยูใ่ นระดับปกติได้ ส�ำหรับหนึง่ หน่วยบริโภค 200 กรัม ให้พลังงานทัง้ สิน้ 310 กิโลแคลอรี
นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แกงส้มปลากะพงผักรวม ก๋วยเตี๊ยวผัดซีอิ๊ว น�้ำพริก
ปลาทูอบแห้ง และมะระขี้นกดอง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน

อาหารว่าง: ปอเปี๊ยะลุยสวน (Thai herbs spring roll: por pier lui suan)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการบริโภค ประกอบ
ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะโรคเบาหวาน” เป็นผลงานวิจยั และพัฒนาของ คุณกฤตลักษณ์
ปะสะกวี นักวิจัย และ ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนา
ภายใต้หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน โดยการผลิตอาหารพร้อมบริโภคที่มีการควบคุม
ปริมาณพลังงานทั้งหมด ให้ได้ไม่เกิน 1,500 กิโลแคลอรีต่อวัน ลดปริมาณน�้ำตาล และปริมาณโซเดียม
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง: ปอเปี๊ยะลุยสวน (Thai herbs spring roll: por pier lui suan) คุณสมบัติพิเศษ ไขมันและ
โซเดียมต�ำ 
่ จากส่วนประกอบหลักที่ให้ปริมาณไขมันต�ำ 
่ และเครื่องปรุงรสที่เน้นปริมาณโซเดียมต�่ำ  เหมาะส�ำหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวานหรือผูเ้ สีย่ งต่อโรคเบาหวาน การบริโภคผลิตภัณฑ์สามารถน�ำไปนึง่ หรือเข้าไมโครเวฟได้ ส�ำหรับหนึง่ หน่วย
บริโภค 42 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
รสกระเทียม และทับทิมกรอบ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมอง
และระบบประสาท เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มชาบัวบกพร้อมดื่ม
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ
นางพรภัทรา ปฏิทัศน์ นักวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาทที่ต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มชาบัวบกพร้อมดื่ม คุณสมบัติพิเศษ คือ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ส่งผลให้ลดความเสื่อม
ของเซลล์ในร่างกาย และช่วยลดความเครียด นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพือ่ สุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ เครือ่ งดืม่ ถัว่ เหลืองผง
ชงดื่ม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบ
ประสาท อาหารมื้อหลัก: ข้าวกล้องปลานึ่งสมุนไพร (Frozen)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ
นางพรภัทรา ปฏิทศั น์ นักวิจยั ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจยั และพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผูส้ งู อายุ
ที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาทที่ต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก: ข้าวกล้องปลานึ่งสมุนไพร (Frozen) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยข้าวและธัญพืชที่ไม่ขัดสี
มีใยอาหาร แคลเซียม ฟอสฟอรัส และสารต้านอนุมลู อิสระ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน วิตามินเอ วิตามินซี สังกะสี เซลีเนียม
ไบโอฟลาโวนอยด์ และโพลีฟีนอล ให้พลังงานทั้งสิ้น 300 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดเต้าหู้ปลาทูทรงเครื่อง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบ
ประสาท อาหารว่าง: บัวลอยธัญพืชนมสด (Frozen)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาท” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ
นางพรภัทรา ปฏิทศั น์ นักวิจยั ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจยั และพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผูส้ งู อายุ
ที่มีภาวะโรคสมองและระบบประสาทที่ต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง: บัวลอยธัญพืชนมสด (Frozen) คุณสมบัตพิ เิ ศษ คือ มีโปรตีน แคลเซียมสูงและไขมันต�ำ ่ ประกอบด้วย
นมพร่องไขมัน ใช้ทดแทนกะทิ มีโปรตีนและแคลเซียมทีส่ งู แต่มปี ริมาณไขมันต�ำ 
่ ท�ำให้กระดูกแข็งแรง ชะลอความเสือ่ ม
ของกระดูก และใช้ธญ
ั พืชจ�ำพวกถัว่ ทดแทนแป้งข้าวเหนียวในสูตรปกติ เป็นการเพิม่ ปริมาณสารต้านอนุมลู อิสระให้กบั
ผลิตภัณฑ์ ให้พลังงาน 91 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบไส้ทูน่า
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจ
และหลอดเลือด เครือ่ งดืม่ : ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง เสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก)
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ
นางวิมลศรี พรรธนประเทศ นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องได้รับโซเดียมต�ำ 
่ จากค่า RDI :Thai Recommended Daily Intakes
(ปริมาณสารอาหารที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวัน ส�ำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงาน
วันละ 2,000 กิโลแคลอรี) ปกติ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ : ข้าวกล้องและธัญพืชบดผง เสริมเบต้ากลูแคน (มีพรีไบโอติก) คุณสมบัตพิ เิ ศษ คือ เป็นฟังก์ชนั นัลฟูด๊
เป็นเส้นใยอาหารทีเ่ ป็นพรีไบโอติก (สารเบต้า-กลูแคน) ช่วยเพิม่ คุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพือ่ สุขภาพ
ให้เลือกอีก ได้แก่ เครื่องดื่มน�ำ้ กระเจี๊ยบพุทราจีน น�้ำฟักข้าวเข้มข้นโอเมก้าพลัส
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
อาหารมื้อหลัก: ข้าวปลากะพงเปรี้ยวหวานซอสกระเจี๊ยบ

(Sweet and Sour Snapper with Rosella Sauce)

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ
นางวิมลศรี พรรธนประเทศ นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องได้รับโซเดียมต�ำ 
่ จากค่า RDI :Thai Recommended Daily Intakes
(ปริมาณสารอาหารที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวัน ส�ำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงาน
วันละ 2,000 กิโลแคลอรี) ปกติ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารมือ้ หลัก: ข้าวปลากะพงเปรีย้ วหวานซอสกระเจีย๊ บ (Sweet and Sour Snapper with Rosella Sauce)
คุณสมบัติพิเศษคือ มีปริมาณโซเดียม 73 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (ร้อยละ 10 ของ RDI) มีปริมาณโซเดียมต�่ำกว่า
สูตรปกติที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาด มากกว่าร้อยละ 32 ให้พลังงานทั้งสิ้น 300 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนู
เพื่อสุขภาพให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดต้มย�ำปลาทูน่า บะหมี่ราดหนาหมูสับ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
อาหารว่าง: ขนมกุยช่ายไส้ขิงเห็ดหอม
(Steamed Garlic Chives cakes with Ginger and Mushroom)

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
จากแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงของภาวะเจ็บป่วยต่างๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะชะลอหรือป้องกันได้นนั้ ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ หรือมีความเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องให้ความเอาใจใส่ แนะน�ำเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภค
อาหารสุขภาพทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ วว. โดยฝ่ายเทคโนโลยี
อาหาร จึงได้บูรณาการด�ำเนินงานชุด “โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ” และประสบผลส�ำเร็จในการวิจยั พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ซึ่งเหมาะกับ 5 โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ
สรุปเทคโนโลยี
“ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ
นางวิมลศรี พรรธนประเทศ นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. ท�ำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องได้รับโซเดียมต�ำ 
่ จากค่า RDI: Thai Recommended Daily Intakes
(ปริมาณสารอาหารที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวัน ส�ำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงาน
วันละ 2,000 กิโลแคลอรี) ปกติ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง: ขนมกุยช่ายไส้ขิงเห็ดหอม (Steamed Garlic Chives cakes with Ginger and Mushroom)
คุณสมบัติพิเศษ คือ มีปริมาณโซเดียม 160 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (ร้อยละ 7 ของ RDI) มีปริมาณโซเดียมต�ำ่ กว่าสูตร
ปกติที่มีจำ� หน่ายในท้องตลาดมากกว่าร้อยละ 43 ให้พลังงานทั้งสิ้น 91 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพ
ให้เลือกอีก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไก่จ๊อ และน�้ำจิ้มดอกค�ำฝอย ไอศกรีมธัญพืช
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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เครื่องปรุงรสอาหารฟรุตโตริน
นักวิจัย
รศ. ดร. ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา
นางสาวกนกวรรณ ทองแม้น
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การน�ำไวน์และเหล้ามาใช้ในการประกอบอาหารมีมาอย่างช้านาน เนือ่ งจากสามารถใช้เป็นเครือ่ งปรุงรสเพือ่ เพิม่ กลิน่ และ
รสชาติของอาหารทั้งอาหารคาวและขนมหวาน อีกทั้งยังเติมในปริมาณเล็กน้อยและมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่สูงมากนัก
จึงไม่ท�ำให้เกิดอาการมึนเมาเมื่อบริโภคเข้าไป
สรุปเทคโนโลยี
Fruitorin (ฟรุตโตริน) เป็นเครื่องปรุงรสอาหารหมวดหมู่เดียวกับ mirin ที่ใช้ปรุงรสในอาหารญี่ปุ่น ซึ่งท�ำจากการ
หมักข้าว แต่ฟรุตโตรินท�ำจากน�้ำผลไม้ไทยหลายชนิด จึงมีความหลากหลายและมีหลายสูตร มีทั้งสูตรที่ใช้เป็น
cooking และ dressing ให้สีและกลิ่นที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้ในการเพิ่มกลิ่นรสในอาหารได้ทั้งคาวหวาน
ไม่ว่าจะเป็นการปรุงในรูปแบบผัดทอด หรือต้มนึ่ง เช่น ปลานึ่งซีอิ๊ว เพื่อให้มีกลิ่นรสหอมชวนรับประทานมากขึ้น
สามารถผสมน�้ำสลัดท�ำให้ได้น�้ำสลัดที่มีสีสรรน่ารับประทานและกลิ่นรสที่หอมขึ้น นอกจากนี้บางสูตรยังใช้หมักเนื้อ
ให้นมุ่ เร็วและช่วยเรือ่ งกลิน่ รส หรือกระทัง่ น�ำไปใช้เพือ่ เพิม่ กลิน่ รสของหวาน อาทิ พุดดิง้ เครป และเบเกอรีต่ า่ งๆ เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
วัตถุดิบหาง่าย การผลิตไม่ซับซ้อน
ผลิตได้จากผลไม้หลากหลายชนิด จึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายเรื่องสี กลิ่น รส จึงสามารถน�ำไปใช้ปรุงแต่งอาหารได้หลากหลายชนิดและประเภท
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0 2218 5515-6
โทรสาร : 0 2254 4314
e-mail : cheunjit.p@chula.ac.th
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แยมเม่าเสริมวิตามินซี
นักวิจัย
ดร.สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7203 เรื่อง แยมเม่าเสริมวิตามินซี
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เม่าหลวง (Antidesma bunius) เป็นผลไม้พื้นเมืองในสายพันธุ์เบอร์รี่ พบมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะในเขตเทือกเขาภูพาน และในป่าตามธรรมชาติในเขตพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของประเทศไทย เม่าหลวงเป็นเม่าสายพันธุ์
ทีม่ ขี นาดผลใหญ่ ให้ปริมาณน�ำ้ คัน้ สูง นอกจากนีย้ งั เป็นผลไม้ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ประกอบด้วยสารต้านอนุมลู อิสระ
และรงควัตถุสีแอนโทไชยานินที่ส�ำคัญต่อสุขภาพ ด้วยคุณค่าดังกล่าว ปัจจุบันมีการน�ำเม่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย ได้แก่ น�ำ้ เม่าแท้ น�ำ้ เม่าเข้มข้น น�้ำเม่าพร้อมดื่ม และไวน์เม่า ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบ
ด้วยน�ำ้ เม่าที่มีการคัดผลแดงออก แล้วน�ำผลด�ำมาคั้นน�้ำแยกเปลือกและเนื้อผลเม่าออกทิ้ง (กาก) ทั้งที่ส่วนเปลือกและ
เนือ้ เม่าเป็นแหล่งสะสมของรงควัตถุแอนโทไซยานิน (anthocyanin) เพือ่ เพิม่ ประโยชน์และการใช้งานส่วนเปลือกและ
เนื้อเม่า เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากเม่า และช่วยเพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้แปรรูปเม่า จึงพัฒนากระบวนการ
ผลิตและสูตรผสมที่เหมาะสมในการผลิตแยมเม่า
สรุปเทคโนโลยี
การผลิตแยมจากผลไม้ทอ้ งถิน่ คือ เม่า หรือหมากเม่า โดยกรรมวิธกี ารผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� มาจากเนือ้ เม่าผสมกับน�ำ้ เม่า
และสารให้ความหวาน ท�ำให้ข้นหนืด ซึ่งกระบวนการผลิตแยมต้องต้มเคี่ยวส่วนผสมเพื่อสกัดเพคตินในผลเม่าออกมา
มีการใช้อุณหภูมิสูงและเป็นเวลานานจะท�ำให้สูญเสียวิตามินซี ดังนั้นจึงต้องมีการเสริมวิตามินซี ในการผลิต
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลเม่าเมื่อน�ำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นแยมจะมีปริมาณวิตามินซีลดลงประมาณร้อยละ 40 แต่หากมีการเสริม
วิตามินซีรอ้ ยละ 0.01 ลงในผลิตภัณฑ์ จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์มปี ริมาณวิตามินซีเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่า ดังนัน้ หากรับประทาน
แยมเม่าเสริมวิตามินซีวันละ 10 กรัม (ทาขนมปัง 1 แผ่น) จะได้รับวิตามินซีเพิ่มเติมจากการรับประทานอาหารอื่นๆ
เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายต่อวัน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทรศัพท์ : 0 4277 1460, 08 7806 6587
โทรสาร : 0 4277 1460
e-mail : e-mail: s_promkhan@hotmail.com
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สารเคลือบผิวมะม่วงที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
เพื่อยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว
นักวิจัย
นางสาวโสรญา รอดประเสริฐ
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
มะม่วงพันธุ์นำ�้ ดอกไม้เป็นผลไม้ที่มีศักยภาพในการท�ำตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่มีอายุการเก็บรักษาและการวาง
จ�ำหน่ายสั้น การใช้สารเคลือบผิวจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงได้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดยส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้คิดค้นเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ด้วยกระบวนการเคลือบผิวผลไม้
เพื่อชะลอการคายน�ำ 
้ เป็นการเคลือบผิวผลไม้ด้วยสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ช่วยยืดอายุผลผลิตหลัง
เก็บเกี่ยว และเป็นสารเคลือบผิวผลไม้บริโภคได้ เพื่อลดความเสี่ยงของผู้บริโภคที่จะได้รับสารพิษ ทั้งจากตัวสารเคลือบ
ผิวเอง และจากสารฆ่าแมลงที่ตกค้าง
สรุปเทคโนโลยี
สารเคลือบผิวมะม่วงที่พัฒนาขึ้นผ่านการตรวจสอบจากสถาบันกลางและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ แล้วว่า
ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค ไม่มีผลต่อสุขภาพแม้รับประทานทั้งเปลือก เพราะสารเคลือบผิวที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้ส่วนประกอบ
จากธรรมชาติทั้งหมด และนอกจากเคลือบเพื่อความสวยงาม ยืดอายุ ชะลอการสุก ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์
แล้ว ค่าความหวานและค่าความเป็นกรดด่าง ก็ไม่แตกต่างไปจากมะม่วงธรรมดา ที่ส�ำคัญมีราคาถูกกว่าแวกซ์ที่ใช้ในการ
เคลือบผิวตามวิธีเดิมหลายเท่า
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถยับยั้งเชื้อราคอลเลคโตตริกัม (Colletotrichum gloeosporioides) ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคจ�ำพวกที่
พบบนมะม่วงได้ดีกว่าสารเคมีต้านเชื้อราคาร์เบนดาซิม ที่ปริมาณสูงสุดตามที่มาตรฐานก�ำหนดที่ 1,000 ppm
เมื่อใช้สารเคลือบผิวผลไม้ร่วมกับการเก็บรักษาที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (10 องศาเซลเซียส, 80% RH)
จะสามารถยืดอายุมะม่วงให้คงความสดได้นานกว่า 21 วัน
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ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง

สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวโสรญา รอดประเสริฐ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2201 7108
โทรสาร : 0 2201 7102
e-mail : soraya@dss.go.th
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สูตรการผลิตกล้วยกวนผสมมะละกอและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย
ผศ. ดร.สมโภช พจนพิมล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8789 เรื่อง สูตรการผลิตกล้วยกวนผสมมะละกอและกรรมวิธีการผลิต
สรุปเทคโนโลยี
สูตรการผลิตกล้วยกวนผสมมะละกอเเละกรรมวิธกี ารผลิต ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นการน�ำเนือ้ มะละกอสุกมาผสมเข้ากับ
เนื้อกล้วยน�้ำว้า เพื่อเป็นการเพิ่มเนื้อสัมผัส สี กลิ่น เเละรสชาติ โดยท�ำการ ผสมกล้วยน�้ำว้าสุกเเละมะละกอสุกที่
บดละเอียดเเล้ว จากนั้นเติมกะทิ กลูโคสไซรับ น�้ำตาลทราย เเละ เกลือลงไปในอัตราส่วนที่เหมาะสม เเล้วน�ำไปกวน
ในเครื่องกวนด้วยไฟอ่อน จนมีลักษณะเหนียวเเล้ว น�ำไปเทลงในถาด เกลี่ยให้ทั่ว ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนน�ำไปตัดเป็นชิ้นๆ
จะได้กล้วยกวนผสมมะละกอทีม่ สี สี ม้ อมน�ำ้ ตาล ทีม่ ลี กั ษณะเนือ้ ผสมให้กล้วยกวนมีความนุม่ หนึบเเละเกาะตัวกันเมือ่ เคีย้ ว
ท�ำให้ไม่เหนียวติดฟัน เเละสีของกล้วยกวนจะมีสีอมน�้ำตาล ท�ำให้น่ารับประทานมากขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2564 4440 ต่อ 1664-5
โทรสาร : 0 2564 2887
e-mail : tu.tuipi@gmail.com
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สูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาศรี เทพรักษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9481 เรื่อง สูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต
สรุปเทคโนโลยี
สูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิตตามการประดิษฐ์ เป็นการผลิตกุนเชียงหมูที่ลดปริมาณไขมัน
หมูที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยการน�ำเจลบุกมาทดแทนไขมัน ท�ำให้กุนเชียงหมูที่ได้มีปริมาณไขมันลดลง มีคุณค่าทาง
โภชนาการมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ และการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ไม่แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไขมันสูง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเพิ่มทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคได้อีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ vมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2564 4440 ต่อ 1664-5
โทรสาร : 0 2564 2887
e-mail : tu.tuipi@gmail.com
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สูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมมะเขือเทศผงและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย
รศ. ดร.ประภาศรี เทพรักษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9480 เรื่อง สูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมมะเขือเทศผงและกรรมวิธีการผลิต
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2564 4440 ต่อ 1664-5
โทรสาร : 0 2564 2887
e-mail : tu.tuipi@gmail.com
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สูตรการผลิตไก่ยอโดยใช้น�้ำมันร�ำข้าวแช่เยือกแข็งทดแทนมันไก่
และกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาศรี เทพรักษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10152 เรื่อง สูตรการผลิตไก่ยอโดยใช้น�้ำมันร�ำข้าวแช่เยือกแข็งทดแทนมันไก่ และ กรรมวิธีการผลิต
สรุปเทคโนโลยี
สูตรการผลิตไก่ยอโดยใช้น�้ำมันร�ำข้าวแช่เยือกแข็งทดแทนมันไก่ และกรรมวิธีการผลิตตามการประดิษฐ์ เป็นการใช้
ประโยชน์จากน�ำ้ มันร�ำข้าวที่ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีสารไฟโตสเตอรอล ช่วยลด
ความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดอุดตัน และความดันสูง และมีสารโอรีซานอลที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ
โดยน�ำน�ำ้ มันร�ำข้าวมาผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งให้มคี วามข้นหนืดมากขึน้ แล้วน�ำมาใช้ทดแทนมันไก่ในสูตรการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไก่ยอ เพื่อลดปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวที่เป็นส่วนประกอบหลักในมันไก่ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค
ุ ภาพเนือ้ สัมผัสดี เป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค เป็นการเพิม่
ท�ำให้ได้ไก่ยอสูตรสุขภาพทีไ่ ม่มสี ว่ นผสมของไขมันจากสัตว์ มีคณ
ทางเลือกให้กับผู้บริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2564 4440 ต่อ 1664-5
โทรสาร : 0 2564 2887
e-mail : tu.tuipi@gmail.com
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

สูตรการผลิตวุ้นเส้นเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซท
จากหัวกุ้งและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย
รศ.ดร.วรางคณา สมพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9040 เรื่อง สูตรการผลิตวุ้นเส้นเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากหัวกุ้งและกรรมวิธีการผลิต
สรุปเทคโนโลยี
สูตรการผลิตวุ้นเส้นเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากหัวกุ้งและกรรมวิธีการผลิต ตามการประดิษฐ์ สามารถผลิตได้จาก
การน�ำโปรตีนไฮโดรไลเซทเข้มข้น ซึ่งได้จากการน�ำหัวกุ้งขาว (Penaeus vannamei) จากอุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้ง
มาผ่านกระบวนการบดละเอียด และน�ำมาย่อยสลายด้วยตัวเอง (Autolysis) แล้วท�ำให้เข้มข้นโดยการระเหยน�้ำออกมา
ผสมกับแป้งถั่วเขียวและน�ำ 
้ จะได้เป็นวุ้นเส้นเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากหัวกุ้ง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2564 4440 ต่อ 1664-5
โทรสาร : 0 2564 2887
e-mail : tu.tuipi@gmail.com
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

สูตรขนมลูกแป้งสอดไส้ซอสมะม่วงและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย
อ.ดร.เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10071 เรื่อง สูตรขนมลูกแป้งสอดไส้ซอสมะม่วงและกรรมวิธีการผลิต
สรุปเทคโนโลยี
สูตรขนมลูกแป้งสอดไส้ซอสมะม่วงและกรรมวิธกี ารผลิต ตามการประดิษฐ์ เป็นสูตรทีพ่ ฒ
ั นาจากเมนูขา้ วเหนียวมะม่วง
ให้อยู่ในรูปแบบใหม่ที่ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้หลากหลายฤดู โดยน�ำมะม่วงสุกมาผสมกับองค์ประกอบต่างๆ
ท�ำให้ได้เป็นซอสมะม่วง แล้วน�ำไปสอดไส้ไว้ในเนื้อขนมที่ท�ำจากแป้งข้าวเหนียว จะได้เป็นขนมลูกแป้งสอดไส้ซอส
มะม่วงแช่แข็ง สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและสะดวกต่อการบริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2564 4440 ต่อ 1664-5
โทรสาร : 0 2564 2887
e-mail : tu.tuipi@gmail.com
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

สูตรโยเกิร์ตฟรุ๊ทคอกเทลเสริมคอลลาเจน
จากหนังปลาสลาดและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย
รศ. ดร.วรางคณา สมพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9041 เรื่อง สูตรโยเกิร์ตฟรุ๊ทคอกเทลเสริมคอลลาเจนจากหนังปลาสลาดและกรรมวิธีการผลิต
สรุปเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตโยเกิร์ตฟรุ๊ทคอกเทลเสริมคอลลาเจนจากหนังปลาสลาด ที่ผลิตได้จากหนังปลาสลาดที่เป็นของเหลือ
จากอุตสาหกรรมการแปรรูปปลา น�ำไปผ่านกระบวนการสกัดคอลลาเจนด้วยกรด แล้วปรุงแต่งกลิ่นรสของคอลลาเจน
โดยการน�ำไปแช่ในน�้ำเชื่อมเข้มข้น จะได้คอลลาเจนจากหนังปลาสลาด จากนั้นจึงน�ำคอลลาเจนดังกล่าวไป ผสมกับ
โยเกิร์ตและฟรุ๊ทคอกเทล
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2564 4440 ต่อ 1664-5
โทรสาร : 0 2564 2887
e-mail : tu.tuipi@gmail.com
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

เส้นพาสต้าผสมตังกุยมีใยอาหาร (ส่วนใบ)
นักวิจัย
นางเรวดี มีสัตย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
พาสต้า หรือเปรียบเทียบง่ายๆว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวของชาวอิตาลีนั้น เกิดจากการนวดจากแป้งสาลี น�้ำ ไข่ เข้าด้วยกัน แล้วก็
น�ำมารีดหรืออัดด้วยความดันเป็นแผ่นแล้วตัดเป็นเส้น หรืออัดเป็นรูปทรงต่างๆ ก่อนน�ำไปอบแห้ง เพื่อให้พร้อมส�ำหรับ
น�ำมาต้มสุกและปรุงเป็นอาหารจานต่างๆ
อาหารชนิดนีส้ ามารถน�ำมาดัดแปลงสูตรและกระบวนการผลิตเพือ่ เพิม่ คุณค่าทางโภชนาการได้มากยิง่ ขึน้ ซึง่ ในการวิจยั นี้
ได้นำ� ใบของสมุนไพรตังกุยอบแห้งเพือ่ เพิม่ ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการใยอาหาร มีสเี ขียวอ่อน กลิน่ หอม
เฉพาะที่ได้จากการใส่ใบตังกุยในผลิตภัณฑ์ ซึ่งต่างจากพาสต้าที่จ�ำหน่ายในท้องตลาด โดยสามารถน�ำมาประกอบ
อาหารหรือรับประทานกับไวท์ซอส
สรุปเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้า ทีม่ สี เี ขียวอ่อน กลิน่ หอมเฉพาะทีไ่ ด้จากการใส่ใบตังกุยในผลิตภัณฑ์ เพิม่ คุณค่าทางโภชนาการใย
อาหาร ท�ำให้ระบบทางเดินอาหารให้ท�ำงานปกติ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เพิ่มใยอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ท�ำให้ระบบทางเดินอาหารให้ท�ำงานปกติ
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
กองการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ : 02-5779436-38 หรือ Call Center : 0 2577 9300
โทรสาร : 02-5779436
e-mail : marketing_tistr.or.th
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เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test
เพือ่ ตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ ก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน
ชื่อทางการค้า “Cucurbits-3 in 1 Easy kit”

นักวิจัย
นายสมบัติ รักประทานพร นางสาวมัลลิกา ก�ำภูศิริ นางสาวอรวรรณ หิมานันโต และนางสาวอรประไพ คชนันทน์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10414 เรื่อง แผ่นแถบส�ำเร็จรูปส�ำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง
3 เชื้อได้พร้อมกันในคราวเดียว
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคพืชที่มีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นย�ำ  สะดวก รวดเร็ว ราคาถูกและสามารถตรวจโรคหลายๆ
ชนิดได้ในคราวเดียวกัน นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาระบาดวิทยาของโรคในแปลงปลูก เพื่อหาวิธีการจัดการ
ควบคุมโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้พฒ
ั นาชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic
strip test เพื่อใช้ส�ำหรับตรวจเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัส (Potyvirus)
เชื้อวอเทอร์เมลอน โมเซอิค ไวรัส-ทู (Watermelon mosaic virus-2, WMV-2) และเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax
avenae subsp. citrulli (Aac) ได้พร้อมกันใน 1 แถบตรวจ (strip)
สรุปเทคโนโลยี
ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นมีความจ�ำเพาะเจาะจงต่อเชื้อโพทีไวรัส เชื้อ WMV-2 และ เชื้อ Aac โดยจะไม่ท�ำปฏิกิริยา
ข้ามกันเอง และไม่ท�ำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชชนิดอื่นๆ และมีความไวเพียงพอในการตรวจ
เชื้อในตัวอย่างพืชเป็นโรคที่เก็บจากแปลงปลูกมีความถูกต้องแม่นย�ำ  ง่าย และสะดวกในการใช้งาน รู้ผลรวดเร็วภายใน
5 นาที แม้หน่วยงานที่ไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือก็สามารถตรวจได้และราคาถูก
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. ชุดตรวจแบบรวดเร็วที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถตรวจเชื้อก่อโรคพืช 3 เชื้อ ได้แก่ เชื้อไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัส (Potyvirus)
เชื้อวอเทอร์เมลอน โมเซอิค ไวรัส-ทู (Watermelon mosaic virus-2, WMV-2) และเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax
avenae subsp. citrulli (Aac) ได้พร้อมกันใน 1 แถบตรวจ (strip) โดยมีความจ�ำเพาะเจาะจง ความไว และถูกต้อง
แม่นย�ำ 
2. มีความสะดวกและง่ายในการใช้งาน โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที
3. สามารถพกพาไปทดสอบในแปลงปลูกได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิหรือร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 1357
โทรสาร : 02 564 7003
e-mail : ipbiz@nstda.or.th
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เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

น�้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์
สูตร ฟอร์มูล่า 3 (NANO Rubber tree care-3)
นักวิจัย
ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส�ำคัญของไทยและภูมิภาคอาเซียน  โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกอันดับหนึ่ง
ของโลก มีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 22 ล้านไร่ ก่อให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการตลาด เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ทั้ง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรไทยก็ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร และเพิ่มผลผลิต ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตยาง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกพันธ์ยางให้เหมาะสม การจัดการสวนยาง การจัดการโรคและศัตรูยาง หนึ่งในปัญหา
ที่พบเป็นประจ�ำของเกษตรกรสวนยาง คือ หน้ายางพาราตาย เป็นเชื้อรา ยางตายนึ่ง ทีมวิจัยจึงได้ค้นคว้าวิจัย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
สรุปเทคโนโลยี
น�้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 (NANO Rubber tree care-3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
ั นาสูตรน�ำ้ ยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์
ในการป้องกันการเกิดเชือ้ รา และรักษาเนือ้ ยางของต้นยางพารา ซึง่ งานวิจยั นีไ้ ด้พฒ
ทรีแคร์ ให้อยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรสามารถใช้ได้ง่าย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ป้องกันเชื้อราที่เกิดกับต้นยางพารา และโรคยางตายนึ่ง
เร่งให้เนื้อไม้งอกเร็ว และผิวหน้ายางใหม่เรียบสม�่ำเสมอ
รักษาเนื้อยาง แผลตื้นขึ้นเร็ว
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สถานภาพเบื้องต้น
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณศศิน เชาวนกุล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ : 0 2564 6700 ต่อ 1324
โทรสาร : 0 2564 6703
e-mail : sasin.chaowanakul@tmc.nstda.or.th
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ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน
และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่
นักวิจัย
ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในการปลูกพืชที่แปลงขนาดใหญ่การชลประทานเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อผลผลิตที่ได้ เพื่อเป็นการใช้ปัจจัยดังกล่าวให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องมีระบบที่ท�ำการเก็บข้อมูลสภาวะแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ความชื้นดิน ปริมาณน�ำ้ ฝน และ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารให้นำ 
�้ เช่น แรงดันน�ำ 
้ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลทีต่ อ่ เนือ่ งและตรงกับเวลาทีเ่ กิดขึน้ จริง
ระบบการตรวจสอบความชืน้ ดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่เป็นระบบทีพ่ ฒ
ั นาโดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสามารถติดตามความชื้นดินและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากเซนเซอร์ที่อยู่ในเครือข่ายได้ถึง 100 ตัว
ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ในรัศมี 300 เมตร ค่าทีไ่ ด้จะถูกบันทึกไว้ในเครือ่ งเก็บข้อมูลทีเ่ ชือ่ มต่อกับอินเทอร์เนต ท�ำให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้สามารถ
ติดตามได้ตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริงและสามารถดูย้อนหลังได้ด้วย โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต    
สรุปเทคโนโลยี
เครือข่ายเซนเซอร์สำ� หรับติดตามความชื้นดินและข้อมูลส�ำหรับการชลประทาน
ระบบติดตามผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตอย่างต่อเนื่องและตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ที่สามารถติดตามผลได้จากอินเทอร์เนต
ระบบเก็บข้อมูลเพือ่ น�ำมาใช้ในการติดตาม ส�ำหรับการปรับปรุง แก้ไขประสิทธิภาพการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่
สถานภาพเบื้องต้น
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยในภาคสนามเพื่อพัฒนาระบบ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณศศิน เชาวนกุล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1324
โทรสาร : 0 2564 7003
e-mail : sasin.chaowanakul@tmc.nstda.or.th
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สารเคลือบผิวผลไม้จากไขร�ำข้าว
นักวิจัย
รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
การเคลือบผิวผลไม้เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีช่ ว่ ยลดการสูญเสียภายหลังการเก็บเกีย่ วทีเ่ กิดขึน้ ได้  ทัง้ ยังมีสว่ นส�ำคัญในการยืดอายุ
การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เนือ่ งจากสารเคลือบผิวจะถูกน�ำมาใช้ทดแทนชัน้ ไขตามธรรมชาติทอี่ าจหลุดหายไป
ในระหว่างขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและการล้างท�ำความสะอาด ซึ่งท�ำให้ผลผลิตที่ได้มีการสูญเสียน�้ำหนักจากการคายน�้ำ 
และเกิดการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาต่างๆ เร็วขึน้ นอกจากนีส้ ารเคลือบผิวยังท�ำให้ผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะดึงดูดใจผูบ้ ริโภค
ดังนั้นการใช้สารเคลือบผิว จึงเข้ามามีบทบาทในตลาดผลไม้มากขึ้น และจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต
สรุปเทคโนโลยี
สารเคลือบผิวผลไม้จากไขร�ำข้าว เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบผลไม้สด ที่ผลิตจากสารประกอบจากธรรมชาติซึ่งอนุญาตให้ใช้
ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่เป็นอันตราย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีคุณสมบัติช่วยลดการคายน�้ำและลด
การหายใจของผลไม้ โดยมีไขร�ำข้าวที่ผลิตได้ในประเทศไทยเป็นส่วนประกอบส�ำคัญซึ่งเป็นแหล่งไขธรรมชาติที่จำ� เป็น
ต้องก�ำจัดออกจากกระบวนการผลิตน�ำ้ มันร�ำข้าว
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สารเคลือบผลไม้จากไขร�ำข้าว สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ไม่มกี ลิน่ ฉุนของสารเคลือบ ไม่กอ่ ให้เกิด
การตกค้างและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไขร�ำข้าวเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Biodegradable
material) ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลไม้สด ได้แก่ ชะลอการสูญเสียน�้ำหนัก ช่วยคงสภาพของสีผิว
รสชาติ กลิ่น และความแน่นเนื้อภายใน ท�ำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ให้สดได้นานขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
สโรชา เพ็งศรี
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์   : 0 2564 7000 ต่อ 1311
โทรสาร : 0 2564 7003
e-mail : sarocha.phengsri@nstda.or.th
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กรรมวิธีการผลิตน้าตาลเชิงเดี่ยวและไซแลนจากเศษเหลือทะลายปาล์มน�ำ้ มันที่
ผ่านการลดลิกนิน
นักวิจัย
รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ สังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1301006318 ยืนค�ำขอวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1503000326 ยืนค�ำขอวันที่ 13 มีนาคม 2558
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1603000707 ยืนค�ำขอวันที่ 28 มีนาคม 2559
ที่มา ข้อมูลเบื องต้น ความส้าคัญของปัญหา
เศษเหลือทะลายปาล์มน�้ำมัน เป็นวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลสจากโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม
เกิดขึ้นหลังจากแยกผลปาล์มออกจากทะลายปาล์มน�้ำมัน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยใน
แต่ละปีพบว่ามีวสั ดุเศษเหลือประเภทนี้ เกิดขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก แต่การน�ำไปใช้ประโยชน์มอี ย่างจ�ำกัด เศษเหลือทะลาย
ปาล์มน�้ำมันมีองค์ประกอบหลักทางเคมีประกอบด้วย (1) เฮมิเซลลูโลส (2) เซลลูโลส และ (3) ลิกนิน การวิจัยพบว่า
การแยกส่วนองค์ประกอบงานเคมีของลิกโนเซลลูโลสสามารถได้สารทีเ่ ป็นวัตถุดบิ เริม่ ต้นของอุตสาหกรรมหลายประเภท
สรุปเทคโนโลยี
กรรมวิธีการทางเคมีและชีวภาพช่วยแยกองค์ประกอบของลิกโนเซลลูโลส และน้าสารที่แยกได้มาใช้เป็นสารตั้งต้นใน
อุตสาหกรรมหลายประเภท
จุดเด่นของเทคโนโลยี
วัตถุดิบเป็นผลผลิตพลอยได้ในอุตสาหกรรมหลัก
กรรมวิธีการผลิตง่าย
ผลิตภัณฑ์น�้ำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอาหาร เอนไซม์ พลังงานและอื่นๆ

การสกัด

เศษเหลือทะลายปาล์ม
เยื่อเซลลูโลสใช้ผลิตน�ำ้ ตาลเชิงเดี่ยว

สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ : 0 7567 2355
e-mail : cwanna35@gmail.com
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เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

ผงเซรามิกดูดซับสารพิษก�ำจัดศัตรูพืช
และต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้
นักวิจัย
ผศ.ดร.ดุจฤทัย พงษ์เก่าคะชิมา
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่  8635
เรื่อง ผงเซรามิกดูดซับสารพิษก�ำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้สด
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันมีการตรวจพบสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในพืชผลสดทางการเกษตรที่วางจ�ำหน่ายตามท้องตลาด
จ�ำนวนมาก ในพืชผลบางชนิด เช่น พริก ถั่วผักยาว ส้ม ฝรั่ง พบว่ามีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ท�ำให้ผู้บริโภคเสียง
ต่อการรับประทานผักผลไม้ที่ไม่ปลอดภัย อีกทั้งการรับประทานแบบสดยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคที่ก่อโรค
ทางเดินอาหารได้ การล้างผักโดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเบตอาจช่วยท�ำให้ผักผลไม้สะอาดขึ้น แต่ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ก�ำจัดสารพิษที่ตกค้างบนผักผลไม้
สรุปเทคโนโลยีและจุดเด่น
ผงเซรามิกดูดซับสารพิษก�ำจัดศัตรูพืชใช้เพื่อแช่ล้างผักและผลไม้สดเพื่อลดปริมาณสารก�ำจัดศัตรูพืชตกค้างและต้าน
แบคทีเรียบนผิวผักและผลไม้สด  โดยมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดแบคทีเรียปนเปื้อนบนพื้นผิวผลิตผลทางการเกษตรถึง
99% เหมาะส�ำหรับผักทีต่ อ้ งรับประทานสด และมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษจากยาฆ่าแมลงกลุม่ ออร์กาโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมต ได้ดีกว่าแคลเซียมไบคาร์บอเนต 2 เท่า นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
เช่น เปลือกไข่ จึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ   

ภาพตัดขวางแสดงเซลล์แบคทีเรีย E.Coli ก่อนและหลังสัมผัสกับผงล้างผัก แสดงให้เห็นว่าหลังการแช่ล้างด้วยผงล้างผัก
ผนังเซลล์แบคทีเรียเกิดการบวม เสียสภาพและถูกท�ำลายในที่สุด

สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0 2218 4195-97
โทรสาร   : 0 2218 4181
e-mail : cuipi@chula.ac.th
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เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

พอลิเมอร์ดูดซึมน�้ำสูง
นักวิจัย
ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา, ดร. เกศินี เหมวิเชียร
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่อ 1201005033  ยื่นค�ำขอวันที่ 26 กันยายน 2555  
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส�ำคัญของโลก เนื่องจากมีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การ
เพาะปลูกพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลายชนิด และปัจจัยที่ส�ำคัญในการท�ำการเกษตรกรรมคือ น�้ำ  เนื่องจากโลกปัจจุบัน
ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิอากาศมากขึ้น เช่น อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลกระทบ
ต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ด้วยเหตุนี้จึงได้ผลิตพอลิเมอร์ดูดซึมน�้ำสูง ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันที่มี
ความสามารถดูดซับน�ำ้ และกักเก็บน�ำ 
้ สามารถน�ำมาใช้ผสมดินเพือ่ ปรับปรุงคุณสมบัตใิ นการอุม้ น�ำ้ ของดินในแปลงปลูกพืช
ที่มีพื้นที่แห้งแล้ง หรือใช้ผสมกับดินเพื่อปลูกพืชในอาคารบ้านเรือนซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการให้น�้ำ
สรุปเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ดูดซึมน�ำ้ สูง (Superwater absorbent polymer, SWA) ที่ผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) มีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นพอลิเมอร์ที่ผลิตจากแป้งมันส�ำปะหลัง สามารถดูดซับน�้ำและเก็บน�้ำได้
ในปริมาณ 200-230 เท่าของน�้ำหนักแห้ง และสามารถย่อยสลายได้ในดินจึงไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติเหมาะแก่การน�ำมาใช้งานในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร หรือผสมกับดินหรือทรายเพือ่ การเพาะปลูกพืช
ในกิจกรรมการการเกษตรต่างๆ ตามผู้ใช้ต้องการ  
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. สามารถน�ำมาใช้ผสมดินเพือ่ ปรับปรุงคุณสมบัตใิ นการอุม้ น�ำ้ ของดินในแปลงปลูกพืชทีม่ พี นื้ ทีแ่ ห้งแล้ง หรือใช้ผสมกับดิน
เพื่อปลูกพืชในอาคารบ้านเรือนซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการให้น�้ำ
2. สามารถย่อยสลายได้ในดินจึงไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ : 0 2401 9889 ต่อ 5918, 5933 มือถือ 0 1412 283
e-mail : watinc@tint.or.th
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กรรมวิธีการผลิตตัวดูดซับโลหะหนักจากเศษสับปะรด
นักวิจัย
ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10010 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตตัวดูดซับโลหะหนักจากเศษเหลือทิ้งสับปะรด
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัญหาจากเศษเหลือทิง้ ทางการเกษตร โดยเฉพาะสับปะรดหลังฤดูเก็บเกีย่ วมักจะเกิดขึน้ ตลอดทัง้ ปี จนท�ำให้เกิดการหมัก
และเน่าเสียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์จุลินทรีย์ และส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคพืชหลายโรคในฤดูฝนได้ เช่น โรคยอดเน่า
โรคโคนเน่า โรครากเน่า เป็นต้น แนวทางหนึง่ ทีเ่ ป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์เศษเหลือทิง้ ทางการเกษตร คือ การน�ำมาใช้
เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก ทั้งนี้ ถ้าสามารถน�ำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และราคาไม่แพงมาใช้ก็จะเป็นการส่งเสริม
การก�ำจัดโลหะหนักในชุมชนได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงท�ำให้การประดิษฐ์นี้ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสับปะรดเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร เพื่อน�ำมาผลิตเป็นตัวดูดซับโลหะหนัก และเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับเศษเหลือทิ้งในภาคการเกษตรได้
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยการเตรียมตัวดูดซับจากเศษเหลือทิ้งส่วนต่างๆ ของต้น ผลหรือใบของสับปะรดที่ผ่านกรรมวิธี
ดัดแปร พบว่ามีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักตะกั่ว นิกเกิล และแคดเมียมจากสารละลายน�้ำเสียสังเคราะห์ได้ดี
กว่าตัวดูดซับที่ไม่ผ่านการดัดแปร และดีกว่าการใช้ถ่านกัมมันต์เป็นตัวดูดซับ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตตัวดูดซับโลหะหนักจากเศษสับปะรด
ตัวดูดซับโลหะหนักจากเศษสับปะรด
เป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าจากการใช้วัสดุทางการเกษตรจากสับปะรดที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย
สามารถน�ำไปใช้ในบ่อบ�ำบัดของโรงงานหรือแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติได้ง่ายและสะดวก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ส�ำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์ : 053 - 921444 ต่อ 1120
e-mail : a_asset@rmutl.ac.th
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กรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น
นักวิจัย
นายอนุพนธ์ พิมพ์ช่วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1003000217 ยื่นค�ำขอวันที่ 16 มีนาคม 2553
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กรรมวิธกี ารผลิตยางพาราแผ่นมีหลักการ คือ น�ำน�ำ้ ยางสด ทีผ่ า่ นการกรองแยกสิง่ สกปรก มาเติมน�ำ้ กรด (กรดฟอร์มคิ )
เพือ่ ให้ยางจับตัวเป็นก้อน จากนัน้ รีดยางพาราแผ่นให้มคี วามหนาประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ล้างด้วยน�ำ้ สะอาดแล้ว ผึง่ ไว้
ในที่ร่ม ไม่ควรน�ำออกไปผึ่งหรือตากแดดโดยตรง เพราะจะท�ำให้ยางแผ่นเสื่อมคุณภาพได้ง่าย หลังจากผึ่งยางแผ่นไว้
ประมาณ 6 ชัว่ โมง ให้เก็บรวบรวมยางแผ่น โดยพาดไว้บนราวในโรงเรือนเพือ่ รอจ�ำหน่าย โดยทัว่ ไปเกษตรกรจะมีการน�ำ
ยางแผ่นดิบที่ได้มารมควันที่อุณหภูมิประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 4–10 วัน หรืออบด้วยลมร้อน
ที่อุณหภูมิ 45–65 เซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อเอาความชื้นออกจากยางแผ่น ป้องกันเชื้อรา และสามารถ
เก็บไว้ได้นาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งในเรื่องของเวลาและพลังงานที่ใช้เป็นอย่างมาก
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เป็นกรรมวิธีการอบยางพาราแผ่นโดยใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งก�ำเนิดลมร้อน และควบคุมอัตราการไหลของ
อากาศร้อน ยางพาราแผ่นทีผ่ า่ นการอบด้วยกรรมวิธดี งั กล่าวมีคณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่ายางพาราแผ่นคุณภาพดี การประดิษฐ์นี้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อท�ำให้ความชื้นในยางพาราแผ่นเหลือน้อยที่สุด ลดระยะเวลาในการอบยางพาราแผ่นให้น้อยลงกว่า
เวลาปกติที่ใช้ และประหยัดพลังงานในการอบ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
กรรมวิธกี ารอบยางพาราแผ่นโดยใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งก�ำเนิดลมร้อน ให้ทำ� การอบ โดยให้อตั ราการไหลของอากาศร้อนมีคา่
2.88 ลูกบาศก์เมตรเมตรต่อวินาที ยางพาราแผ่นที่ได้จะมีคุณสมบัติเทียบเท่ายางพาราแผ่น
คุณภาพดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร : 0 3810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในการปลูกข้าวนาโยน
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
“นาโยน” เป็นอีกหนึ่งวิธีใหม่ในการท�ำนาในยุคปัจจุบันซึ่งข้อดีของการท�ำนาโยน คือการประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้อง
สูญเสียไปกับน�้ำ  ระยะห่างของต้นข้าวที่มีมากกว่าก็ท�ำให้ข้าวสามารถแตกกอได้ดีกว่า และการเติบโตของต้นกล้าข้าวที่
โยนลงไปก็ไม่หยุดชะงักเหมือนนาด�ำที่ต้องปักต้นกล้า อีกทั้งยังใช้ต้นทุน และแรงงานน้อยกว่า ซึ่งวิถีการท�ำนาโยนนั้น
ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนักเริ่มต้นด้วยการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวตามที่ต้องการ จากนั้นโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในหลุมกระบะ
เพาะกล้า ประมาณหลุมละ 3-5เมล็ด ตามด้วยการร่อนดินลงหลุมให้เต็ม หลังจากนั้นก็ทำ� การรดน�้ำเช้า-เย็นจนต้นกล้า
อายุ 15 วัน และท�ำการเตรียมแปลงนาเพื่อการปลูกโดยการปรับพื้นดินให้สม�ำ่ เสมอโดยให้น�้ำในนามีระดับประมาณ 1
เซนติเมตร และควรใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนโยนต้นกล้า 1 วัน ในส่วนการโยนกล้านั้นจะใช้ต้นกล้าประมาณ 60-70 กระบะ
ต่อไร่ จากนั้นคนที่จะโยนกล้าจะต้องหยิบกระบะกล้ามาวางพาดบนแขน แล้วใช้มือหยิบกล้าข้าวหว่าน หรือโยนในแปลง
โดยโยนให้สูงกว่าศีรษะ ต้นกล้าจะพุ่งลงโดยใช้ส่วนรากที่มีดินติดอยู่ลงพื้นดินก่อน และหลังจากนั้นประมาณ 3 วัน ต้น
ข้าวจะสามารถตั้งตัวได้ แล้วก็สามารถท�ำการเพิ่มระดับน�ำ้ ให้อยู่ที่ระดับครึ่งหนึ่งของต้นข้าวหรือประมาณ 5 เซนติเมตร
เพื่อการควบคุมวัชพืชซึ่งหลังจากเสร็จภารกิจการปลูกแล้ว
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องโรยดิน และเมล็ดข้าวส�ำหรับการเพาะกล้านาโยน คือ เครื่องที่มีระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติที่มีอัตราเฉลี่ยของ
เครือ่ งหยอดเมล็ดพันธุข์ า้ วทีห่ ยอดลงถาดเท่ากับ 90.46% และมีอตั ราความเร็วในการหยอดเมล็ดข้าวต่อถาดเฉลีย่ คือ
0:54 นาทีต่อถาด
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เพื่อประหยัดเวลาของเกษตรกรในการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวและพัฒนาให้การเกษตรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการลด
ต้นทุนการผลิต
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 08 1727 6735
e-mail : inchgun@hotmail.com
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เครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนส�ำหรับแปลงเพศลูกปลานิล
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7320 เรื่อง เครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนส�ำหรับแปลงเพศลูกปลานิล
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในอดีตทีผ่ า่ นมาการผสมส่วนผสมอาหารส�ำหรับเลีย้ งลูกปลานิลส่วนใหญ่จะใช้วธิ กี ารนวดผสมด้วยแรงงานคน และต่อมา
ได้มีการพัฒนามาใช้เครื่องผสมที่ใช้ต้นก�ำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานแทนที่ แต่เนื่องการผสมอาหารส�ำหรับ
การเลี้ยงลูกปลานิลในปัจจุบันนั้นผู้เพาะเลี้ยงลูกปลานิลส่วนใหญ่จะต้องมีการผสมฮอร์โมนส�ำหรับแปลงเพศลูกปลานิล
ลงไปพร้อมๆ กับส่วนผสมอื่นๆ ด้วย เพื่อแปลงเพศลูกปลานิลตั้งแต่ในระยะของการอนุบาลให้เป็นเพศผู้ทั้งหมด
เพราะปลานิลเพศผู้มีระยะการเจริญเติบได้เร็วกว่า ซึ่งในการผสมฮอร์โมนส�ำหรับแปลงเพศลูกปลานิลลงไปในอาหาร
ส�ำหรับให้ลกู ปลากินในระยะอนุบาลนัน้ ผูเ้ พาะเลีย้ งปลาจะใช้วธิ กี ารใช้กระบอกฉีดน�ำ้ เพือ่ ฉีดฮอร์โมนระหว่างทีผ่ สมอาหาร
ท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฮอร์โมนเป็นอย่างมาก รวมไปถึงไม่สามารถควบคุมระยะเวลาและความสม�่ำเสมอของ
อัตราการฉีดในแต่ละครั้งได้
สรุปเทคโนโลยี
เครือ่ งนวดผสมอาหารและฮอร์โมนส�ำหรับแปลงเพศลูกปลานิล ทีใ่ ช้ระบบชุดควบคุมทางไฟฟ้าส�ำหรับควบคุมการท�ำงาน
ของตัวเครือ่ ง และใช้ปม๊ั ส�ำหรับดูดฮฮร์โมนจากถังพักเพือ่ น�ำไปฉีดพ่นกับส่วนผสมของอาหารลูกปลานิลในขณะทีใ่ บกวน
ภายในถังผสมก�ำลังท�ำงาน โดยใช้หัวฉีดที่สามารถปรับระดับของการพ่นฝอยได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เครื่องนวดผสมอาหารและฮอร์โมนส�ำหรับแปลงเพศลูกปลานิล ที่สามารถควบคุมระยะเวลาและความสม�่ำเสมอของ
อัตราการฉีดฮอร์โมนในการผสมแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้องตามอัตราส่วนที่กำ� หนดไว้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 08 1727 6735
e-mail : inchgun@hotmail.com
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นวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมัก
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อาชีพปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและยังมีไร่นาสวนผสมต่างๆ อีกมากมายซึง่ การปลูกข้าวนัน้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใส่ปยุ๋ ทีเ่ หมาะกับ
ไร่นาของชุมชน โดยปุ๋ยที่ใส่จะต้องมีการผสมผสานกัน เช่น ปุ๋ยหมักผสมปุ๋ยคอก หรือบางครั้งอาจจะต้องใส่ปุ๋ยเคมี
บางครั้ง จึงต้องการผสมให้เข้ากัน แต่ในปัจจุบันการผสมปุ๋ยของชุมชนนั้นผสมด้วยมือหรืออุปกรณ์ท้องถิ่นจึงท�ำ
ให้การผสมผสานของปุย๋ ไม่เข้ากันท�ำให้สง่ ผลต่อประสิทธิภาพของไร่นา ดังนัน้ เพือ่ เป็นการพัฒนามาตรฐานด้านการผลิต
และเพิม่ ศักยภาพของชุมชนฐานรากในการเพิม่ ประสิทธิภาพการปลูกข้าวของชุมชน และยกมาตรฐานการลิตของชุมชน
ให้สูงขึ้น
ผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยหมักขึ้นโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาในด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ปยุ๋ หมัก ด้านการพัฒนากรรมวิธกี ารผลิต และการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการภายในกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาชีพของชุมชนได้อย่างแท้จริง
สรุปเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเครือ่ งผสมปุย๋ หมักทีผ่ า่ นการทดสอบการใช้งานจริงจากกลุม่ เกษตรกร มีกำ� ลังการผลิตมากกว่า 55 กิโลกรัม
ของน�้ำหนักของมวลหยาบรวม/ครั้ง และให้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่ผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดีมาก มีลักษณะร่วนซุยมาก สามารถ
น�ำออกจากถังง่าย
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เพื่อประหยัดเวลาของเกษตรกรในการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวและพัฒนาให้การเกษตรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการ
ลดต้นทุนการผลิต
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 08 1727 6735
e-mail : inchgun@hotmail.com
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ปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0901001167 ยื่นค�ำขอวันที่ 17 มีนาคม 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีการน�ำเข้าป๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยส�ำคัญ ที่มีบทบาทต่อ
การเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร และการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรทีต่ อ้ งการเพิม่ ผลผลิต
เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้สูงขึ้น โดยไม่ค�ำนึงถึงการสูญเสียธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีที่ใส่ การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
สาเหตุของปัญหาการเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารในทะเลท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟีเคชั่น (eutrophication) รวมทั้งยัง
ส่งผลให้นำ�้ ใต้ดินปนเปื้อนไนเตรท ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน และยังท�ำให้ต้นทุนการผลิตและราคา
สินค้าเกษตรสูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกลดลง
สรุปเทคโนโลยี
การพัฒนาปุ๋ยเคมีชนิดการปลดปล่อยที่ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักของพืช (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม)
น�ำมาสังเคราะห์ให้เป็น ไฮโดรเจล (hydrogel) มีลกั ษณะเป็นเจลสีขาวขุน่ เมือ่ ปุย๋ ได้รบั น�ำ้ และความชืน้ จากดินไฮโดรเจล
จะมีการดูดซับน�ำ้ เกิดการบวมตัวและกักเก็บน�ำ้ ไว้ในปริมาณสูง จากนัน้ น�ำ้ ทีเ่ ก็บไว้จะไปละลายธาตุอาหารออกมาอย่างช้าๆ
ธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยจะถูกใช้โดยพืชทั้งหมด ส่งผลให้พืชใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้โดยเตรียมจากไคโตซาน หรือ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ หรือ
อัตราส่วนผสมระหว่างไคโตซานกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์โดยใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารเชือ่ มวาง จะได้ปยุ๋ ชนิดทีอ่ ยูใ่ นรูป
ของพอลิเมอร์ไฮโดรเจลและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับน�้ำในดิน ลดการสูญเสียน�้ำ  และปลดปล่อยปุ๋ยและ
น�้ำอย่างช้าๆ ส่งผลให้ได้ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร : 0 3810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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ปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนส�ำหรับอ้อย
นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เนียมสนิท
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขออนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1403000152 ยื่นค�ำขอวันที่ 30 มกราคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
อ้อยเป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้า ปุ๋ยหลักที่ส�ำคัญในการปลูกอ้อย คือ ไนโตรเจน เพราะหากขาดธาตุดังกล่าวอ้อยจะมี
ใบสีเหลือง ล�ำต้นแคระแกร็น ปล้องสั้น ฯลฯ เนื่องจากปริมาณไนโตรเจนที่ได้จากอินทรียวัตถุนั้นไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของพืชและมีการเปลีย่ นรูปอยูต่ ลอดเวลา และการใช้ปยุ๋ เคมีไนโตรเจนเพือ่ ทดแทนไนโตรเจนจากธรรมชาติทมี่ าก
เกินไปจะท�ำให้เกิดการสะสมในดิน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอ้อยเพราะท�ำให้ดนิ เปรีย้ วปัจจุบนั ได้มกี ารน�ำเชือ้ แบคทีเรีย
ตรึงไนโตรเจนในรูปของสารแขวนลอยมาใช้ในการปลูกอ้อย แต่มีข้อเสียคือ ไม่สะดวกในการใช้งาน และเชื้อแบคทีเรีย
อาจถูกชะล้างได้ง่ายจากฝน
สรุปเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์เพิ่มธาตุไนโตรเจนนี้ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน สารละลายอาหารเหลวและวัสดุเพาะทางการ
เกษตรโดยน�ำเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนไปยึดเกาะกับวัสดุการเกษตรเพื่อลดปัญหาการที่เชื้อแบคทีเรียถูกชะล้างไป
กับฝน สามารถใช้ปุ๋ยชนิดนี้พร้อมการปลูกอ้อยโดยใส่เพียงแค่ 1 ครั้งในอัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่
จุดเด่นของเทคโนโลยี
สามารถลดการใช้ปุ๋ยยูเรียในไร่อ้อยได้ถึง 50%
สามารถเพิ่มการแตกกอของอ้อยได้มากกว่าอ้อยที่ได้รับปุ๋ยยูเรียอย่างเดียว 2-3 เท่า
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ไม่ใส่ผลิตภัณฑ์
ใส่ยูเรีย

ใส่ผลิตภัณฑ์ 50%
ใส่ยูเรีย 50%

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ : 08 6451 4455
โทรสาร : 0 4320 2733
e-mail : tlo@kku.ac.th
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แผ่นไฮโดรเจลส�ำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน
นักวิจัย
ดร. พิมพ์พร อุทยารัตน์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000995 เรื่อง แผ่นไฮโดรเจลส�ำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ไฮโดรเจลเป็นวัสดุที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นร่างแห 3 มิติที่มีสมบัติดูดซับและกักเก็บน�้ำในโครงสร้างได้เป็นอย่างดี
โดยทัว่ ไปไฮโดรเจลจะถูกขึน้ รูปจากวัสดุตงั้ ต้นจ�ำพวกพอลิเมอร์ให้เกิดการเชือ่ มขวางระหว่างโมเลกุลเข้าด้วยกัน ซึง่ โครงสร้าง
ร่างแหที่เกิดขึ้นอาจอยู่ในรูปของการเกี่ยวพันทางกายภาพของโมเลกุล หรือการเชื่อมติดด้วยพันธะทางเคมีซึ่งจะเป็น
โครงสร้าง 3 มิติที่แข็งแรงและคงสภาพได้ดี การเชื่อมขวางด้วยพันธะทางเคมีนี้สามารถเหนี่ยวน�ำให้เกิดขึ้นได้โดยการ
ใช้สารเคมีหรือการฉายรังสี ซึ่งกระบวนการฉายรังสีมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้สารเคมีเนื่องจากเป็นวิธีที่สะอาด ไม่ก่อ
ให้เกิดสารเคมีตกค้างภายในโครงสร้างของไฮโดรเจลซึ่งอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษได้ระหว่างการใช้งาน
สมบัตกิ ารดูดซับและกักเก็บน�ำ้ ในโครงสร้างทีด่ ขี องไฮโดรเจลนัน้ ได้ถกู น�ำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายทัง้ ทางการแพทย์
และการเกษตร ส�ำหรับด้านการเกษตรมีงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลที่มีคุณสมบัติดูดซับน�้ำแบบยิ่งยวดเพื่อคงสภาพ
ความชุ่มชื้นในดินให้แก่พืชในบริเวณการเพาะปลูกที่แห้งแล้ง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ส่วนหนึ่งที่ประยุกต์ใช้ไฮโดรเจล
ส�ำหรับการเพาะเลีย้ งเมล็ดพืช ซึง่ เป็นทีม่ าของเทคโนโลยีแผ่นไฮโดรเจลส�ำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อนในงานประดิษฐ์นี้
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์แผ่นไฮโดรเจลที่มีลักษณะแห้งและเปลี่ยนสภาพเป็นเจลเมื่อสัมผัสน�้ำส�ำหรับการเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน
เพื่อน�ำไปปลูกต่อให้เจริญในดินนี้ ได้ถูกน�ำไปทดสอบประยุกต์ใช้กับเมล็ดข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่การเริ่มเพาะเมล็ด
จนถึงการโอนถ่ายต้นกล้าข้าวลงดินเพื่อให้เจริญจนออกรวง เมล็ดข้าวจะถูกเพาะลงในแผ่นไฮโดรเจล จากนั้นจะน�ำไป
ฉายล�ำอิเล็กตรอนพร้อมกันเพื่อเหนี่ยวน�ำการเชื่อมขวางทางเคมีและกระตุ้นการงอกของเมล็ดข้าวให้เป็นต้นกล้า
แผ่นไฮโดรเจลเหมาะสมต่อการย้ายไปปลูกต่อในดิน ซึง่ เมือ่ ย้ายต้นกล้าข้าวบนแผ่นไฮโดรเจลลงสูด่ นิ แล้ว รากของต้นกล้า
สามารถชอนไชผ่านและยึดเกาะกับดินได้เป็นอย่างดี และต้นกล้ายังคงสามารถเจริญต่อไปเป็นต้นข้าวจนกระทัง่ ออกรวงได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี
แผ่นไฮโดรเจลส�ำหรับการเพาะเมล็ดจะอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งต้นอ่อนและการโอนย้ายต้นอ่อนลงสู่ดิน
รากต้นอ่อนสามารถชอนไชผ่านและยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องจ�ำเป็นต้องใช้ดินในการเพาะต้นอ่อน
ไม่ส่งผลเสียต่อต้นกล้าหรือดิน พร้อมยังเพิ่มความชุ่มชื้นแก่พืชได้นานยิ่งขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

แผ่นไฮโดรเจล
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ : 0 2401 9889 ต่อ 5918, 06 1412 2836
e-mail : watinc@tint.or.th
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สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในการปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถ
ในการอุ้มน�้ำในอุตสาหกรรมแปรรุปสัตว์น�้ำ
นักวิจัย
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล และคณะ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
โดยทั่วไปกระบวนการผลิตกุ้งต้มแช่เยือกแข็ง จะมีการน�ำสารเติมแต่งในกลุ่มฟอสเฟต มาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของกุง้ ในระหว่างแปรรูปและการเก็บรักษา แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั กลุม่ ประเทศสหภาพยุโรปและแคนาดาได้กำ� หนด
ระดับสารตกค้างในกลุ่มฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์อาหาร (ไม่เกินร้อยละ 0.5ในรูป P2O5และในรูปของ Sodium
Phosphate Dibasic)  อีกทัง้ การใช้ฟอสเฟตในปริมาณทีม่ ากเกินจะท�ำให้เนือ้ สัมผัสมีลกั ษณะคล้ายเมือก และมีรสชาติ
ฝาดท�ำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จึงได้มีการน�ำสารทดแทนมาใช้แทนฟอสเฟต หรือที่รู้จักในนามของสารที่ไม่ใช่
ฟอสเฟต (Non-phosphate) ซึง่ ได้แก่ สารประกอบในกลุม่ ไบคาร์บอเนต เพราะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับฟอสเฟต
(Chantarasuwanet al., 2011) อย่างไรก็ตาม การประชุม EU Standing committee เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556
ทีผ่ า่ นมา ได้ประกาศห้ามใช้สารในกลุม่ ดังกล่าวเนือ่ งจากเมือ่ กระบวนการผลิตเสร็จสิน้ แล้ว จะมีสารไบคาร์บอเนตตกค้าง
ในผลิตภัณฑ์
ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยและค้นคว้าหาสารทดแทนสารกลุ่มฟอสเฟตและ ไบคาร์บอเนตเพื่อใช้
เพิ่มความสามารถในการอุ้มน�้ำของเนื้อกุ้งสุก อีกทั้งสารทดแทนที่พัฒนาขึ้นนี้ไม่มีการตกค้างของไบคาร์บอเนตจึงและ
ช่วยลดประเด็นการกีดกันทางการค้า ท�ำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
สรุปเทคโนโลยี
สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในการปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถในการอุ้มน�้ำและน�้ำหนักของเนื้อกุ้ง
สุกตามการประดิษฐ์นี้ มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมคลอไรด์กรดอะมิโนกลูตามิก หรือ
อนุพันธ์ของกรดกลูตามิก โดยมีนำ�้ เป็นตัวท�ำละลาย เมื่อผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้สารละลายใส ไม่มีสี
จุดเด่นของเทคโนโลยี
1. เป็นสารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการเพิม่ ความสามารถในการอุม้ น�ำ้ ให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกุง้ ท�ำให้ลกั ษณะของผลิตภัณฑ์
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
2. เป็นสารทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาเรือ่ งการกีดกันทางการค้า ให้กบั อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ทะเล
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0 7428 9321, 09 0970 7099
โทรสาร : 0 7428 9339
e-mail : sitanon.a@psu.ac.th
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สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเล ที่ประกอบด้วยแมงกานีสคีเลตและน�ำ้ มัน
นักวิจัย
ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1203000761 ยื่นค�ำขอวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กุ้งขาว (Litopenaeus vannamai) เป็นสัตว์น�้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มาแทนกุ้งกุลาด�ำ  (Penaeus monodon)
โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงมีความเห็นว่าการเลี้ยงกุ้งขาวมีข้อได้เปรียบดีกว่ากุ้งกุลาด�ำ  เนื่องจาก การเลี้ยงดูง่ายกว่ามีความ
ทนทานต่อโรค และทนต่อความเค็มของน�ำ้ ที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า จึงท�ำให้ปัจจุบัน มีการเลี้ยงกุ้งขาวเพิ่มขึ้นจ�ำนวน
มากในประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่ากุ้งเป็นสัตว์ที่มีโครงสร้างเปลือกห่อหุ้มร่างกาย ดังนั้นการเจริญเติบโตจึงจ�ำเป็น
ต้องมีการลอกคราบ แต่การลอกคราบและการสร้างเปลือกจะสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนั้น แร่ธาตุในน�้ำและในอาหาร
มีบทบาทส�ำคัญมาก แมงกานีส (Manganese) ก็เป็นแร่ธาตุปริมาณน้อย (trace mineral) ชนิดหนึ่งซึ่งกุ้งขาดไม่ได้
ถึงแม้ว่าจะต้องการปริมาณน้อยก็ตาม แมงกานีส (Manganese) ที่มีอยู่ในน�้ำทะเลนั้นกุ้งขาวยังคงมีประสิทธิภาพต�ำ่
ในการดึงไปใช้ในร่างกาย อีกทั้งในน�้ำทะเล มีแมงกานีส (Manganese) เพียง 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในน�้ำที่มีความเค็มต�่ำจะมีความเข้มข้นต�่ำลงได้ ท�ำให้กุ้งได้รับแมงกานีส (Manganese) จากน�ำ้ ไม่เพียงพอ รวมถึง
ขบวนการน�ำแมงกานีส (Manganese) จากอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกายยังถูกยับยั้งด้วยกรดไฟติก (Phytic acid)
อีกด้วย และหากมีปริมาณของแคลเซียม (Calcium) และฟอสฟอรัส (Phosphorus) มากขึ้นในอาหารก็จะไปส่งผลให้
การดูดซับแมงกานีส (Manganese) เข้าไปใช้ประโยชน์ลดลง (Watanabe, T., Kiron, V. and Satoh, S. 1997.
Trace minerals in fish nutrition. Aquaculture, 151:185-207.) ซึ่งอาการของกุ้งที่มีการขาดแมงกานีส
(Manganese) เช่น โตช้า การพัฒนาของเปลือกผิดปกติ ลูกวัยอ่อนตายสูง และอัตราการฟักจะต�่ำ
สรุปเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยการจัดให้มีสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบ
ด้วยแมงกานีส (Manganese Chelate) และน�้ำมัน โดยน�ำอาหารกุ้งส�ำเร็จรูปส�ำหรับเลี้ยงกุ้งทะเลผสมกับแมงกานีส
คีเลตและน�้ำสะอาด จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งแล้วใช้น�้ำมันปลา น�ำ้ มันหมึก น�้ำมันตับปลา หรือน�้ำมันตับหมึก เคลือบเม็ด
อาหาร โดยมีการเสริมแมงกานีสในรูป คีเลต (Chelate) ในขั้นตอนการผสมวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารกุ้งส�ำเร็จรูป น�ำไป
ให้อาหารส�ำหรับกุ้งขาววันละ 4-5 ครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน จะสามารถเสริมการเจริญเติบโต และช่วยแก้ปัญหา
ที่เกิดจากการขาดแมงกานีสต่อกระบวนการสร้างเปลือกที่สมบูรณ์ สามารถปรับกลไกทางสรีระเคมีได้ดี และช่วยแก้
ปัญหาที่เกิดจากการขาดแร่ธาตุแมงกานีส (Manganese) ในกุ้งขาวได้
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
การเสริมแมงกานีส (Manganese) ลงไปในอาหารเลี้ยงกุ้งในรูปแบบและระดับที่เหมาะสมส�ำหรับกุ้งทะเลจึงเป็นหนึ่ง
ในทางเลือกที่ดีในการเสริมแร่ธาตุสำ� คัญที่กุ้งจะน�ำไปใช้ในกระบวนการลอกคราบ การเจริญ เติบโตและกลไกทางสรีระ
เคมี เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้และพัฒนาสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งขาวในเชิงธุรกิจต่อไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร : 0 3810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้
นักวิจัย
อาจารย์อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7799
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่ปัจจุบันยังขาดเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนในด้านการเก็บเกี่ยว ซึ่งในการเก็บผลไม้
้ ดังนั้นการเก็บเกี่ยวต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง หากเกิด
เพื่อให้จำ� หน่ายได้ราคาดีนั้นผลไม้ต้องสดและไม่บอบช�ำ 
การผิดพลาดจะก่อให้เกิดการบอบช�้ำของผลไม้และจะส่งผลให้ราคาในการจ�ำหน่ายลดลง จากเหตุผลความจ�ำเป็นดัง
ที่กล่าวท�ำให้การเก็บผลไม้บางชนิดที่ขั้วของผลไม้มองเห็นยากเช่น ลางสาดและลองกอง เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก
เกษตรกรต้องปีนขึ้นไปบนต้น ใช้มีดตัดขั้วเอาผลใส่กระป๋องแล้วช่อลงมาสู่พื้นดิน โดยผู้เก็บต้องมีความช�ำนาญในการ
ปีนต้นไม้ซึ่งบางครั้งอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตหากพลาดตกลงมา หรือในบางครั้งกระป๋องใส่ผลไม้อาจล่วงหลุดมือก็จะก่อ
ให้เกิดความเสียหายกับผลไม้ทำ� ให้ขายไม่ได้ราคาหรือไม่สามารถน�ำไปขายได้เลย
สรุปเทคโนโลยี
อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับ
เกษตรกร โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทุ่นแรงและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปีนต้นไม้เพื่อไปเก็บผลผลิต
นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถรองรับการล่วงหล่นของผลไม้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดจ�ำนวนความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับผลไม้ได้อีกด้วย อุปกรณ์ดังกล่าวเหมาะที่จะใช้ในการเก็บกับผลไม้ทั้งก้านยาวและสั้นที่มีขนาดก้านเล็ก
เช่น มะม่วง กระท้อน เงาะ ลิ้นจี้ ล�ำไย รวมไปถึงผลไม้ที่เก็บยากเช่น ลองกองและลางสาด โดยอุปกรณ์จะมีลักษณะ
เป็นไม้ยาว มีใบมีดส�ำหรับตัดขั้วของผลไม้และกล้องรับสัญญาณภาพติดอยู่ที่ปลายไม้เพื่อรับภาพและส่งสัญญาณภาพ
มาแสดงผลที่จอรับภาพทางด้านล่าง ท�ำให้เกษตรกรสามารถมองเห็นขั้วของผลไม้จากพื้นดินได้อย่างชัดเจน
จุดเด่นของเทคโนโลยี
อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับ
เกษตรกร โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทุ่นแรงและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปีนต้นไม้เพื่อไปเก็บผลผลิต
นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถรองรับการล่วงหล่นของผลไม้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดจ�ำนวนความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับผลไม้ได้อีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 0 3810 2287
โทรสาร : 0 3810 2287
e-mail : tlo.buu.n@gmail.com
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เทคโนโลยีเด่น (Investors' Day)

มิวอาย 3D: กล้องจุลทรรศน์กำ� ลังขยายสูง
ใช้เลนส์พอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง ไม่แตกหักง่าย ไม่ขึ้นเชื้อรา ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของเมืองไทย ก�ำลัง
ขยาย optical zoom สูงถึง 250 เท่า  และสามารถขยายได้สูงสุดถึง 1,000 เท่า เมื่อรวม digital zoom จากกล้องของ
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บแล็ต สามารถบันทึกรายละเอียดของเซลล์ขนาดเล็กอย่างเซลล์เนื้อเยื่อสัตว์ เซลล์เม็ดเลือด
แดง หรือเซลล์ประสาทได้ในรูปแบบภาพและวิดีโอ อีกทั้งเอื้อให้การส่งถ่ายข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีเครือข่าย
ออนไลน์
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
เลนส์กำ� ลังขยายสูงถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีพิเศษท�ำให้ได้เลนส์ใส ปราศจากฟองอากาศ เลนส์มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก
น�ำ้ หนักเบา สามารถติดกับหน้ากล้องได้โดยไม่ต้องใช้กาว หรือคลิปหนีบ แท่นวางตัวอย่างที่ถูกออกแบบพิเศษเพื่อให้
เลื่อนปรับระยะโฟกัสและต�ำแหน่งของตัวอย่างได้อย่างง่ายดาย มีแหล่งก�ำเนิดแสง ท�ำให้ภาพที่ปรากฏมีรายละเอียดคม
ชัดเทียบเท่ากล้องจุลทรรศน์ราคาแพง ผู้ใช้จึงสามารถก�ำหนดต�ำแหน่งได้อย่างแม่นย�ำ  เหมาะแก่การใช้งานภาคสนามที่
กล้องจุลทรรศน์ทั่วไปไม่สามารถตอบโจทย์ได้
การประยุกต์ใช้งาน
ใช้ในการวินิจฉัยโรคในชนบท/ชุมชนห่างไกล
การศึกษานอกห้องเรียน หรือ เป็นของเล่นเสริมทักษะความรู้
กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
นักลงทุนในประเทศและต่างประเทค ที่สนใจในเทคโนโลยีและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ยื่นจดสิทธิบัตรภายในประเทศ ค�ำขอเลขที่ 1602002767 และอยู่ระหว่างยื่นจดสิทธิบัตรอีก 1 ค�ำขอ
สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ตลาด

สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์ : 0 2564 6900 ต่อ 2356
e-mail : business@nectec.or.th
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เทคโนโลยีไฮไลท์ (เจรจาเงื่อนไข)

การผลิตเอนไซม์โพรทีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR25
(สายพันธุ์ดั้งเดิม) และสายพันธุ์กลาย
นักวิจัย
รศ.ดร.นภา ศิวรังสรรค์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่  0101002618 ยื่นค�ำขอวันที่ 3 กรกฎาคม 2544
เทคโนโลยีบางส่วนมีการปกปิดเป็นความลับ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีการใช้เอ็นไซม์โพรตีเอสจ�ำนวนมากในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้กระบวนการย่อยโปรตีน เช่น อุตสาหกรรมเบียร์
อาหาร ผงซักฟอกและเครื่องหนัง จึงต้องมีการผลิตโพรตีเอสจากสายพันธุ์กลายเพื่อปรับปรุงการผลิตโพรตีเอสให้สูงขึ้น
สรุปเทคโนโลยี
เอนไซม์โพรทีเอสสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ผลิตได้จาก Bacillus subtilis TISTR25 จัดอยู่ในกลุ่มโพรทีเอสชนิด pancreatic
elastase สามารถท�ำปฏิกิริยาในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ 30-60 องศาเซลเซียส และ ช่วง pH กว้าง ตั้งแต่ 5.0-11.0
งานวิจัยนี้มีได้มีการการขยายส่วนการผลิตโพรทีเอสโดย Bacillus subtilis TISTR25 จากถังหมักระดับห้องปฏิบัติการ
เข้าสูถ่ งั หมักระดับโรงงานต้นแบบขนาด 300 ลิตร โดยการผลิตโปรตีเอสสายพันธุก์ ลายนัน้ ผลิตจาก Bacillus subtilis
NS99  สามารถผลิตเอนไซม์โพรทีเอสได้มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม โดยใช้สภาวะในการผลิตเหมือนกับสายพันธุ์ดั้งเดิม
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยนี้สามารถผลิตโปรตีเอสเพิ่มขึ้นมากกว่าจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
มีการพัฒนากระบวนการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบแล้ว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ   

สนใจสอบถามข้อมูล
สิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
หน่วยงาน สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0 2218 4195-97
โทรสาร   : 0 2218 4181
e-mail : cuipi@chula.ac.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ข้าวตอกหอม มณฑารพ
นักวิจัย
ศ. ดร. สนอง เอกสิทธิ์
นางสาวลลิตา คนหาญ นิสิตปริญญาโท
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
เกษตรกรไทยมีศกั ยภาพในการผลิตข้าวเพือ่ ส่งออกล�ำดับต้นๆของโลก จากข้อมูลการส่งออกในปี พ.ศ. 2557 ของสมาคม
ผูส้ ง่ ออกข้าวไทย ประเทศไทยส่งออกข้าวสูงถึง 7.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในขณะเดียวกัน
ยังมีการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน ท�ำให้เกิดการตัดราคาข้าว ส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาข้าว ในขณะที่
ความต้องการบริโภคข้าวของประชากรโลกยังคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้เกิดปัญหาข้าวล้นตลาด ข้าวที่ขาย
ไม่ออกกลายเป็นข้าวเก่าค้างสต็อก ซึ่งข้าวเหล่านี้กลายเป็นข้าวด้อยคุณภาพและเกิดความเสียหายจากการเก็บสต็อก
นอกจากปัญหาเรือ่ งความผันผวนของราคาแล้ว เกษตรกรมักประสบปัญหาอืน่ ๆ ในการผลิตข้าว เช่น ความชืน้ สูงในข้าว
หลังการเก็บเกี่ยว ข้าวถูกแมลงท�ำลายระหว่างการเก็บรักษา เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาของผลกระทบข้างต้นต่อเกษตรกร และมีแนวคิดว่า การแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์มูลค่าสูงที่มีบทประยุกต์หลากหลายโดยไม่จ�ำเป็นต้องน�ำไปรับประทานเพียงอย่างเดียว จึงน่าจะ
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน การแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงนี้ยังเป็นการ
เพิ่มความต้องการการบริโภคข้าวของกลุ่มประชากรที่ไม่ได้บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวอย่างต่อเนื่องและสม�ำ่ เสมอ
สรุปเทคโนโลยี
มณฑารพท�ำจากข้าวตอกที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนต่อเนื่องขนาด 80-100 ไมโครเมตร น�ำมากักเก็บน�้ำมันหอมระเหย
เพื่อปลดปล่อยกลิ่นอย่างช้าๆ ส่งกลิ่นหอมยาวนานกว่า 30 วัน สามารถน�ำไปใช้ในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก
ห้องท�ำงาน ห้องน�ำ 
้ ห้องท�ำงาน ตูเ้ สือ้ ผ้า กระเป๋า รถยนต์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์มณฑารพทีผ่ ลิตขึน้ มามีสองรูปแบบ ได้แก่
แบบซองและแบบตลับ
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จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ให้กลิ่นหอมยาวนาน
เป็นนวัตกรรมสีเขียว ปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง
กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ผลิตจากข้าวเหนียวราคาถูก จึงใช้ต้นทุนต�ำ 
่
ช่วยอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง และสร้างรายได้ให้แก่ชาวนาโดยตรง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

A

B

C
D

A
C
D
E

E

และ B ภาพถ่ายข้าวเปลือก
ภาพข้าวตอก
ภาพข้าวตอกที่ผ่านการบดให้มีขนาดเล็กลง
โครงสร้างรูพรุนระดับไมโคร (micropores)
ของข้าวตอกบันทึกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

สนใจสอบถามข้อมูล
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ คุณสิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล, คุณธัชชัย หงส์ยั่งยืน
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0 2218 4195-97
โทรสาร : 0 2218 4181
e-mail : cuipi@chula.ac.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

เครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริมิเตอร์ที่อาศัยไอพอดแบบพกพาสะดวก
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา มาสวัสดิ์ และ ดร.แอนโทนี่ ฮาร์ฟิลด์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10386 เรื่อง เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน�้ำแบบพกพาด้วยวิธีการประมวลผลภาพถ่ายสี
ดิจิตอล
ลิขสิทธิ์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
มีความต้องการที่จะพัฒนาเครื่องดิจิตอลอิมเมจเบสคัลเลอริมิเตอร์เดิมที่เคยได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2556
ให้มีขนาดเล็กลง ราคาถูกลง ใช้งานได้ง่าย ทันสมัยมากขึ้นและสามารถพกพาได้อย่างแท้จริงเนื่องจากมีนำ�้ หนักเบาลง
ถึง 5 เท่า อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและประมวลผลได้รวดเร็วมากขึ้นด้วย
สรุปเทคโนโลยี
เครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอริมิเตอร์ที่อาศัยไอพอดแบบพกพาสะดวกนี้ เป็นเครื่องมือทดสอบสารตกค้างที่ท�ำให้เกิดสี
ได้ในอาหาร เครื่องส�ำอางค์ และยา ตัวเครื่องมีลักษณะเล็ก กะทัดรัด น�้ำหนักเบา ราคาถูก และยังประมวลผล
ได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยแอพพลิเคชัน่ ในระบบ iOS ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้บน iPod touch โดยอาศัยหลักการของทฤษฎีระยะทาง
แบบยุคลิค ซึง่ เป็นการหาระยะทางปกติระหว่างจุดสองจุดในแนวเส้นตรงโดยท�ำการถ่ายภาพสารละลายทีค่ วามเข้มข้นต่างๆ
ที่มีสีไล่กัน แล้วท�ำการเก็บค่าสีทั้งหมด 7 ค่า (สีแดง สีเขียว สีน�้ำเงิน ค่าสีสัน ค่าความอิ่มตัวของสี ค่าความสว่าง และ
ค่าสีเทา) ของแต่ละภาพไว้เป็นฐานข้อมูลสี จากนั้นเมื่อถ่ายภาพสีของสารละลายตัวอย่างแล้วแอพพลิเคชั่นจะสามารถ
ประมวลผลออกมาเป็นความเข้มข้นได้ภายในเวลา 1 วินาที โดยเทียบกับฐานข้อมูลสีที่เก็บไว้ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้
สามารถทดแทนเครื่องคัลเลอริมิเตอร์ที่มีขายตามท้องตลาดซึ่งมีราคาแพง
จุดเด่นของเทคโนโลยี
มีนำ�้ หนักที่เบากว่า ราคาถูกกว่า และประมวลผลได้รวดเร็วกว่า เครื่องวัดสีที่มีขายตามท้องตลาด นอกจากนี้ยังสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่น
การวิเคราะห์หาความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะที่มีสีเช่น เตตร้าไซคลิน หรือ วัดสีจากชุดตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก
เช่น เหล็ก โครเมียม ตะกั่ว แมงกานีสที่ตกค้างในแหล่งน�้ำธรรมชาติ หรือตรวจวัดสีของเนื้อสัตว์เพื่อประเมินอายุการ
เก็บของเนื้อสัตว์จากสีที่เปลี่ยนแปลงไปได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจ�ำลอง
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สนใจสอบถามข้อมูล
น.ส.ภัทรนันท์ นาคาคง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 0 5596 8718, 08 4663 6268
โทรสาร : 0 5596 8724
e-mail : pataranann@nu.ac.th
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

ชุดตรวจวัดคุณภาพน�้ำ
นักวิจัย
รศ.ดร.นิคม ชัยศิริ
รศ.สพ.ญ.ดร.มีนา สาริกะภูติ
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิรกานต์ ฐิตวัฒน์
อ.น.สพ.ดร.ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล
ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณาภรณ์ สุริยผล
ผศ.น.สพ.ดร.ทนง อัศวกาญจน์
ผศ.สพ.ญ.ศริยา อัศวกาญจน์
นส.สุจินต์ ศิริสวัสดิ์
หน่วยชีวเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 3825 เรื่อง ชุดทดสอบแอมโมเนียม
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4476 เรื่อง ชุดทดสอบความเป็นกรดด่าง
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4477 เรื่อง ชุดทดสอบความเป็นด่าง
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4695 เรื่อง ชุดทดสอบไนไตรต์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
ในปี 2541 เกิดการระบาดครั้งใหญ่ของโรคดวงขาวในกุ้งเลี้ยง สาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการระบาดคือกุ้งอ่อนแอเนื่องจาก
น�้ำที่เลี้ยงมีคุณภาพไม่เหมาะสม คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้หน่วยชีวเคมี
ผลิตชุดตรวจคุณภาพน�้ำที่ดี ราคาไม่แพง และใช้งานง่ายกว่าที่มีอยู่ในท้องตลาด
หน่วยชีวเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (Veterinary Biochemistry Unit, VBC) จึงได้ตงั้ โครงการตรวจวัดคุณภาพ
น�้ำขึ้นตั้งแต่ปี 2542 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การผลิตชุดทดสอบคุณภาพน�้ำที่เที่ยงตรง ใช้ง่ายและประหยัด
เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น�้ำสามารถตรวจวัดคุณภาพของน�้ำได้ง่ายๆ และทุกๆ วัน ซึ่งจะท�ำให้ผู้เลี้ยงประเมิน
สภาพการเลี้ยงของตนและเตรียมการแก้ไขก่อนเกิดปัญหา ทั้งยังคงต้นทุนการผลิตเอาไว้
ปัจจุบนั หน่วยชีวเคมีได้ผลิตชุดตรวจคุณภาพน�ำ้ ให้กบั เกษตรกรทัง้ สิน้ 14 รายการ ได้แก่ pH, GH, pH และ GH ส�ำหรับ
ปลาสวยงาม, ความเป็นด่าง, ความกระด้าง, ออกซิเจนที่ละลายน�้ำ, แอมโมเนีย, คลอรีน, แคลเซียม, แมกนีเซียม,
ซัลไฟด์, ไนไตรต์ และ ฟอสเฟต
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สรุปเทคโนโลยี
ชุดทดสอบคุณภาพน�้ำ ที่เที่ยงตรง ใช้ง่าย และ ประหยัด
จุดเด่นของเทคโนโลยี
ใช้งานง่าย
ค�ำนวนง่าย
ใช้ได้ทั้งน�้ำจืดและน�ำ้ เค็ม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
ธัชชัย หงส์ยั่งยืน
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0 2218 4195
โทรสาร : 0 22518 937
e-mail : cuipi.ipi@gmail.com
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เทคโนโลยีแนะน�ำ (30,000 บาท, 2%)

สวิตช์สัมผัสจากหมึกน�ำไฟฟ้า
นักวิจัย
อดิสร เตือนตรานนท์
อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์
ชาคริต ศรีประจวบวงษ์
ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นค�ำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา
กราฟีน (graphene) เป็นวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น แข็งแกร่ง น�ำไฟฟ้าและความร้อนได้ดีที่สุด
ในโลก ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่น โปร่งแสง และยังสามารถป้องกันการผ่านของก๊าซต่างๆ ได้อย่างดี จนนักวิจัย
ผูค้ น้ พบกราฟีนได้รบั รางวัลโนเบลในปี 2010 ต่อมาทีมนักวิจยั จากศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) ภายใต้ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประยุกต์และสังเคราะห์กราฟีน
ผสมลงในหมึกน�ำไฟฟ้าส�ำหรับการพิมพ์อุปกรณ์ต่างๆ ส�ำเร็จได้ระดับหนึ่ง หมึกที่ได้เป็นหมึกส�ำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์
อิงค์เจ็ต ส�ำหรับพิมพ์ลายไฟฟ้าตามต้องการลงบนกระดาษพิเศษหรือพลาสติก
สรุปเทคโนโลยี
สวิตช์แบบสัมผัสถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสามารถและคุณสมบัติของวัสดุในยุคปัจจุบันท�ำให้มีการออกแบบ
สวิตช์แบบสัมผัสในรูปแบบที่มีความแปลกใหม่และยังสามารถผลิตได้ในราคาที่ถูกลงอย่างมาก การน�ำหมึกน�ำไฟฟ้ามา
ใช้งานทดแทนโลหะในส่วนที่เป็นส่วนสัมผัสอยู่เดิมนั้นช่วยให้มีการพัฒนาสวิตช์สัมผัสในรูปแบบที่หลากหลายการใช้
งานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งด้วยคุณสมบัติเด่นของหมึกน�ำไฟฟ้านั้นท�ำให้วัสดุที่ใช้งานสามารถโค้งงอได้ตามต้องการ นั่นจึงเป็น
เหตุผลส�ำคัญประการหนึ่งในการพัฒนารูปแบบสวิตช์สัมผัสด้วยหมึกน�ำไฟฟ้านี้ขึ้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี
เป็นการออกแบบและประยุกต์ใช้งานสวิตช์แบบสัมผัสด้วยเทคโนโลยี หมึกน�ำไฟฟ้า
มีราคาที่ถูกและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

สนใจสอบถามข้อมูล
คุณศศิน เชาวนกุล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 ต่อ 1324
โทรสาร : 0 2564 7003
e-mail : sasin.chaowanakul@tmc.nstda.or.th
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จัดพิมพเพื่อเผยแพรโดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 7100
โทรสาร 0 2564 6985
ผลิตและออกแบบโดย
งานออกแบบ ฝายสื่อวิทยาศาสตร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

