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สารละลายแขวนลอย สำ�หรับใช้เป็นตัวตรวจก๊าซอะซีโตน
12
การพิมพ์สกรีนสีธรรมชาติบนผ้า	13
ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ ด้วยโทรศัพท์สมาร์ตโฟน
14
เครื่องผลิตยางแห้งคุณภาพสูงแบบต่อเนื่องและรวดเร็ว
15
ด้วยเทคนิคอัดรีดสกรูคู่
เครื่องหั่นย่อยวัสดุเส้นใย
16
สูตรการเคลือบผ้าผืน
17
ระบบตรวจจับกลิ่นแอมโมเนียแบบไร้สาย
18
และระบบวงจรวัดก๊าซเซนเซอร์ชนิดเคมีไฟฟ้า
ต้นแบบอินเวอร์เตอร์สำ�หรับปั๊มน้ำ�จากเซลล์แสงอาทิตย์หลายกำ�ลังขับ
19
จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตรวจสอบคุณภาพกลิ่นของผลิตภัณฑ์เบเกอรี
20
อนุพันธ์ควอเทอร์ ไนส์ของเบต้า-ไซโคลเดกตรินไคโตซานและกรรมวิธี
21
การสังเคราะห์สารดังกล่าวสำ�หรับการเกาะติดเยื่อเมือกและต้านแบคทีเรีย
แผ่นแปะเส้นใยพอลิเมอร์แบบหลายชั้น สำ�หรับยับยั้งแบคทีเรีย
22
การเพิ่มมูลค่ากาวไหมของเสียจากกระบวนการฟอกกาวไหม
23
และระบบบำ�บัดน้ำ�เสียจากการฟอกย้อมไหม
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• การใช้ตัวปรับสมบัติรีโอโลยี (การไหล - การเปลี่ยนรูป)
เพื่อพัฒนาไส้กรอกไขมันต่ำ�
• ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน
• ขีผ้ ง้ึ สำ�หรับห้ามเลือดออกจากกระดูกทีส่ ลายตัวได้ทม่ี สี ว่ นผสมของแป้งดัดแปร
• “ESenSS” เครื่องตรวจวัดกลิ่นและรสชาติของส่วนผสมในอาหาร
• โลหะ-เมทไธโอนีนคีเลต เพื่อการใช้งานภายในสถานประกอบการ
• อินเวอร์เตอร์สำ�หรับคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 BTU
• ระบบแม่ข่ายให้บริการข้อมูลเสียงเรียกประกาศผ่านระบบควบคุมเสียง
หลายช่องเสียง
• ชุดสกัดน้ำ�มันไก่และแปรรูปเป็นไบโอดีเซลจากน้ำ�เสียโรงงานชำ�แหละสัตว์ปีก
• เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ
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เครื่องย้อมเลือดอัตโนมัติ
34
ระบบตรวจวัดสารระเหยและกลิ่นในพื้นที่อุตสาหกรรม
35
ถ้วยอะลูมิน่าสำ�หรับใช้หลอมแก้ว และภาชนะสำ�หรับรองเผาที่อุณหภูมิสูง 36
ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ Bacillus Spharicus strain 1593
37
เพื่อใช้ควบคุมลูกน้ำ�ยุงรำ�คาญ
• เครื่องยกผู้ป่วย
38
• จุลินทรีย์เพื่อการผลิตเป็นเอนไซม์เสริมในอาหารสัตว์	39
• ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ออกซิเจนละลายน้ำ�แบบพกพา
40
(3 Minute DO Test Kit)
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เครื่องสกัดน้ำ�มันปาล์มแบบแยกกะลาเม็ดในโดยไม่ใช้ ไอน้ำ�
42
การออกแบบและพัฒนาเครื่องขัดลูกหมาก
43
ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงสำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ ใช้เชื้อเพลิงคู่
44
เครื่องทำ�ความสะอาดเมล็ดงา
45
ซอฟต์แวร์แพล็ตฟอร์มพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ค้นหาศัพท์	46
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Platform Lexidroid)
กระบวนการเตรียมน้ำ�ยางข้นเพื่อการผลิตจุกนมหลอกที่ปราศจาก
47
Tetramethyl Thiuram Disulphide (TMTD)
ชุดตรวจไวรัส IHHNV โดยใช้เทคนิค Loop Mediated Isothermal
48
Amplification (LAMP) ร่วมกับการแปรผลด้วยเทคนิค
Lateral Flow Dipstick (LFD)
ชุดตรวจไวรัส YHV โดยใช้เทคนิค LAMP ร่วมกับการแปรผลด้วย
49
เทคนิคการตกตะกอนอนุภาคทองคำ� (Nano-Gold)
โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย
50
(Thai Speech Assessment: TSA)
สารสกัด Capsaicin จากพริกพันธุ์อัคนีพิโรธ
51
ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา	
พริกพันธุ์ยอดสนเข็ม 80
52
การคัดเลือกต้นเชื้อจุลินทรีย์แล็กติก เพื่อใช้ ในการหมักผักกาดดองเปรี้ยว
53
รถผลิตน้ำ�ดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์
54
ระบบและวิธีการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ
55
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• การผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ห้ามเลือด สำ�หรับใช้ภายนอก
57
• ต้นแบบเพื่อให้บริการทางด้านทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ
58
และผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ ผ่าตัดฟันเครื่องแรกในไทย
59
• ครีมพริกบรรเทาปวด
60
• ระบบป้องกันการส่งอีเมล์สแปม (กรีนเมล์)
61
• เซนเซอร์แม่เหล็กในการตรวจนับรถยนต์ ผ่านการวัดสัญญาณแม่เหล็กโลก 62
• มุ้งนาโนเคลือบสารกำ�จัดยุง (iBednet)
63
• นาโนอิมัลชันสารสมุนไพร สำ�หรับไล่ยุง
64
• ผลิตน้ำ�ยาทำ�ความสะอาด “แจ๋วจอมพลัง” เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม
65
• อุปกรณ์วัดความหนาแน่นของผงจากการเคาะ
66
• โปรแกรมการวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น้ำ� เพื่อการควบคุมคุณภาพ
67
• เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับระบบวัดน้ำ�
68
และเเสดงแผนที่อัตโนมัติ : i-Sensor
• 		สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	69
• ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์	
70
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• Aqua-RasD ระบบหมุนเวียนน้ำ�เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ�
72
• แบคทีเรียทีส่ ามารถย่อยสลายน้ำ�มันปิโตรเลียม เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์
73
ทางการค้าสำ�หรับกำ�จัดคราบน้ำ�มันทางชีวภาพ
• กรรมวิธีการเพิ่มกิจกรรมการทำ�งานเอนไซม์
74
ย่อยสลายโพลีแซคคาไรด์ที่ ไม่ ใช่แป้ง
• การพัฒนาระบบการผลิตครอบฟัน และสะพานฟันเซอร์ โคเนีย
75
ด้วยเทคโนโลยี Dental CAD/CAM/CNC
• เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์ โมพลาสติกคอมพอสิต
76
ด้วยเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว Class A
• เทคนิคการเผาเคลือบเซรามิกต้นทุนต่ำ�
77
• เครื่องตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ด้วยเทคนิคการประมวลผลเชิงภาพ 78
• ชุดควบคุมลิฟต์	79
• ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น
80
• เฟอร์นิเจอร์จากกระดาษใยสับปะรด พร้อมกลิ่นหอมยาวนาน
81

• กรรมวิธีการผลิตสารล่อแมลง ชนิดของแข็ง
82
• กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนพอลิเมอร์ ที่มีการกักเก็บเคอร์คูมินไว้ภายใน 83
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• หัวเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเพื่อการพัฒนาต่อเป็นวัคซีน
• ฟิลม์ เคลือบอิฐประดับและวัสดุกอ่ สร้างกันตะไคร่น้ำ�และคราบสกปรก
• ซอฟตแ์ วรเ์ พือ่ การบริหารจัดการข้อมูลจุลนิ ทรียแ์ ละวัสดุชวี ภาพ
(Software iCollect Microbial Information Management System)
• เทคโนโลยีแปรรูปมะม่วงสดตัดแต่งผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด
เพื่อการส่งออก
• Traffy: ศูนย์ข้อมูลการจราจรทางมือถือ
• 		ชุดเปิด-ปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้าเอนกประสงค์ RF Remote Control 1:4
และชุดแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน
• เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอม
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ NetHAM module เวอร์ชั่น 1.0
สำ�หรับบริหารเครือข่ายขนาดเล็ก
• โปรแกรม 3D model สำ�หรับการรายงานสภาพการจราจร
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไอโฟน (iPhone)
• โปรแกรมรู้จำ�ตัวอักษรภาษาไทยสำ�หรับผู้พิการทางสายตา
(OCR version for the blind)
• สวิตช์เดี่ยวแบบกดติดปล่อยดับ (Single Switch) สำ�หรับคนพิการ
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปราศรัย เวอรช์ น่ั 3 ทางเลือกสำ�หรับผู้พิการ
• เครือ่ งวัดความหนาแบบไมส่ มั ผัสสำ�หรับควบคุมคุณภาพการผลิตเลนส์
• โครงการออกแบบและพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร
• เครือ่ งสีขา้ วขนาดเล็ก สำ�หรับครัวเรือนและชุมชน
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• น้ำ�ปลาผง
• ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียมเดนตี้แพลน
(Dental Implant Planning Software: DentiPlan)
• โมโนโคลนัลแอนติบอดีที่จำ�เพาะต่อไวรัสโรคกุ้ง (WSSV/YHV/TSV/IHHNV)
• วัสดุชีวภาพเพื่อทดสอบการตั้งท้องของแม่โค
(โมโนโคลนัลแอนติบอดีที่จำ�เพาะต่อ Progesterone)
• ชุดทดสอบไวรัสโรคกุ้ง (WSSV) แบบ LAMP-LFD
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• ชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสแหลมสิงห์ (LSNV)
• 		ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อย
• 		หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต
• NSTDA Online Learning Project: NOLP
• เครื่องตรวจวัดกลิ่น (E-nose)
• สารสกัดจากบัวบกและตะไคร้ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
• กระดาษสากันน้ำ�และกระดาษสาทนไฟ
• เครื่องคั่วเมล็ดงา	
• ถุงห่อมะม่วงน้ำ�ดอกไม้สีทอง
• เทคนิคการตรวจไวรัสก่อโรคในกุ้งตัวใหม่ IMNV
(Infectious Myonecrosis Virus)
• ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ จำ�ทะเบียนรถได้
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สูตรเคลือบเซรามิกส์ ไร้สารตะกั่วในระดับอุตสาหกรรม
แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา	
กรรมวิธีการตรวจหาปริมาณสารต้านมาลาเรียจากต้นชิงเฮา	
การผลิตและจำ�หน่ายเครือ่ งสำ�รองไฟฟ้าแบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่
สูตรสมุนไพรควบคุมและกำ�จัดไรฝุ่นจากอบเชยและกานพลู
กรรมวิธีการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจาก
กากตะกอนน้ำ�ยางธรรมชาติ
• ชุดทดสอบอนุพันธ์สารไนโตรฟูแรน แบบ ELISA
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• แผ่นผ้ากรองใช้ ในการเพาะเลี้ยงพืช
• ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธีพีซีอาร์
• กระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสจากเชื้อรา	
เพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บก
• ชุดตรวจเม็ดเลือดแดงเพื่อใช้ตรวจหาปฎิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดี
ต่อเม็ดเลือดแดง
• เครื่องบดเมล็ดพืช
• เทคโนโลยีการตรวจสอบและประมวลผลสถิติ
การเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเทศไทย (Truehits.net)
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• วัสดุพรุนจากขี้เถ้าแกลบสำ�หรับการบำ�บัดน้ำ�ทางชีวภาพ และวัสดุเพาะปลูก
• ต้นแบบระบบควบคุมการฉีดก๊าซระบบหัวฉีด
สำ�หรับเครื่องยนต์ดัดแปลงใช้ก๊าซ
• ชุดทดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์	
• Hyaluronan เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคตับ
• ระบบควบคุมการจุดระเบิดสำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลง
(Ignition control Module for Modified Diesel Engine)
• ผ้าพลาสติกคัดกรองแสงสำ�คัญคลุมโรงเรือนเพาะปลูก
• ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกโดยใช้หลักการไบโอเซ็นเซอร์	
• อิเล็กโทรดวัดความชื้นสำ�หรับเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปร่างไม่เป็นทรงกลม
• การพัฒนาเทคโนโลยีสกัดน้ำ�มันสบู่ดำ�เพื่อใช้งานในชุมชนการเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
• เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในลมหายใจ SAM-05 (Screening Alcohol)
• ชุดตรวจคัดกรองพาหะอัลฟ่าธาลัสซีเมียแบบ IC Strip test
• การยืดเวลาการให้กลิ่นในผลิตภัณฑ์ดอกไม้อบแห้ง
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เทคโนโลยี “รากฟนเทียม”
ระบบแปลภาษาไทย - อังกฤษ “ภาษิต”
ชุดน้ำ�ยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว สำ�หรับผู้ป่วยเอดส์ (CD4 Select)
การวิเคราะห์และออกแบบไฟหน้าสำ�หรับรถเกี่ยวข้าว
เสื้อกีฬานาโนยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกลิ่น
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• ชีวินทรีย์ป้องกันและกำ�จัดศัตรูพืช
• การใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์	
มะเขือเทศต้านทานโรค
• ดินเซรามิกแผ่นบาง
• ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหล่ออะลูมิเนียม
(quantitative reduced-pressure test and porosity assessment system)
• เครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูง
• เครื่องอ่านค่าสีสำ�หรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี
และวิธีการอ่านค่าสีเพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมี
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• เทคโนโลยีบำ�บัดน้ำ�เสีย และผลิตพลังงาน “ก๊าซชีวภาพ”
สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
• ชุดตรวจโรคไวรัสในกุ้งด้วยเทคนิคพีซีอาร์ (PCR)
• รถสามล้อสิงห์ธำ�รงไทย
• เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้ก๊าซช่วย
• โปรแกรมช่วยวางแผนการจัดฟัน “CephSmile”
Cephalometric Analysis and Treatment Simulation Software
• อุปกรณ์วัดความดันในหลอดเลือดหัวใจ
“Intravenous Blood Pressure Sensor”
• ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำ�ร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
(Photovoltaic/Thermal (PVT) solar System)
• การพัฒนากระบวนการผลิตท่อนพันธุ์ปทุมมาและขิงขนาดเล็ก
• การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผลิตผลสด
• VAJA ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง
• การประยุกต์ ใช้อนุภาคนาโนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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สารละลายแขวนลอย

สำ�หรับใช้เป็นตัวตรวจก๊าซอะซีโตน

ประเทศไทยสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยเบาหวานประมาณ 3 ล้านคน
รวมกว่า100,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหนึ่งในวิธีการรักษาเบาหวานที่มีประสิทธิภาพ คือ
การควบคุมระดับนำ�้ ตาลในเลือด การตรวจวัดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด สามารถท�ำได้ โดยการตรวจ
ปัสสาวะหรือการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ซึ่งเป็นวิธีการที่ยุ่งยากและต้องมีอุปกรณ์เฉพาะ ทั้ง
ผู้ป่วยยังต้องเจ็บตัวและเสียค่าตรวจวัดราคาแพง
สวทช. จึงน�ำความรู้เกี่ยวกับลมหายใจของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 มีปริมาณของ
สารเมธิลไนเตรตในปริมาณที่สูงผิดปกติ และมีความสัมพันธ์แบบแปรผันโดยตรงกับปริมาณ
น�้ำตาล (กลูโคส) ในเลือด มาต่อยอดและพัฒนาเครื่องตรวจวัดเบาหวานจากลมหายใจขึ้น โดย
ใช้หลักการเซ็นเซอร์เคมี เพื่อตรวจวัดระดับสารเมธิลไนเตรตในลมหายใจ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่
ผูป้ ว่ ยไมต่ อ้ งเจาะเลือดเพื่อหาปริมาณน�ำ้ ตาลในเลือด ชุดตรวจดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ ะดวกต่อ
การใช้งานทราบผลการตรวจในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากสามารถแปรสัญญาณผลเป็นตัวเลข
บนหน้าจอเครื่องที่แสดงผลถึงปริมาณของน�้ำตาล (กลูโคส) ในเลือดได้ทันที โดยผู้ป่วยไม่
เจ็บปวด และราคาถูกกว่าการตรวจด้วยวิธีการอื่น ทั้งนี้ สวทช. ได้อนุญาตให้ ใช้สิทธิ ผลงาน
ดังกล่าวแก่ภาคเอกชน เพื่อน�ำไปพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องวัดเบาหวานแบบไม่ต้องเจาะเลือด
ต่อไป
จุดเด่น
• สะดวกต่อการใช้งาน และผู้ป่วยไม่เจ็บปวด
• แปรสัญญาณผลเป็นตัวเลขปริมาณของน�้ำตาล (กลูโคส) ในเลือดได้ทันที จึงทราบ
ผลการตรวจในเวลาอันรวดเร็ว
• ราคาถูกกว่าการตรวจด้วยวิธีการอื่น
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จ�ำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
นักวิจัย : ดร. สรวง สมานหมู่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1501000778 วันที่ยื่นค�ำขอ 13 กุมภาพันธ์ 2558
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การพิมพ์สกรีนสีธรรมชาติบนผ้า

ทั่ ว โลกตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ของเสี ย ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพ อุตสาหกรรมสิง่ ทอนับว่าเป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้สาร
เคมีพลังงาน และน�้ำเป็นจ�ำนวนมากในกระบวนการผลิตและเกิดปัญหาสีย้อมหรือสีพิมพ์
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม โดยการย้อมสีเส้นด้ายหรือผ้าส่วนใหญ่จะใช้สีเคมี เนื่องจากสะดวก
ให้สีเข้ม และติดทนนาน แต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและพนักงานในกระบวนการผลิต
สวทช. จึงพัฒนาการพิมพส์ งิ่ ทอดว้ ยสีธรรมชาติตามแนวทางสิง่ ทอสีเขียว (Eco-Textile)
ประกอบดว้ ย การพัฒนาสียอ้ มธรรมชาติ การพัฒนากระบวนการเตรียมผ้าจากเส้นใยเซลลูโลส
ด้วยสารประจุบวกก่อนการพิมพ์สีธรรมชาติ และการท�ำมอร์แดนท์หลังการพิมพ์ด้วยสารส้ม ซึ่ง
ช่วยลดปัญหาการติดสีต�่ำ สีซีด และสีตกเมื่อน�ำไปใช้งาน เนื่องจากเส้นใยผ้าประจุบวกสามารถ
ยึดเกาะกับโมเลกุลของสีไดม้ ากและแข็งแรงขึน้ และสารส้มท�ำให้ผา้ พิมพ์สธี รรมชาติที่ได้มสี เี ข้ม
และมีความคงทนมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผ้าที่ไม่ผ่านการเตรียมด้วยแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้
สวทช. ไดอ้ นุญาตให้บริษทั ใช้สทิ ธิผลงานวิจยั ดังกล่าว เพื่อการผลิตและจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์
ต่อไป
จุดเด่น
• ได้ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติที่มีสีเข้มและมีความคงทน
• สร้างทางเลือกตลาดใหม่ ส�ำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
• ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีในกระบวนการย้อมผ้าอย่างครบวงจร
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ดีดี เนเจอร์ คราฟท์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
นักวิจัย : ดร. มณฑล นาคปฐม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : ความลับทางการค้า
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่
ด้วยโทรศัพท์สมาร์ตโฟน

ข้อมูลรายงานสถิตริ บั แจ้งผูป้ ระสบภัยจากรถทัง้ ประเทศประจ�ำปี 2558 ของเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ พบว่ามีผู้บาดเจ็บและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรวม 701,264 ราย และ
เสียชีวิต 8,302 ราย รวมผู้ประสบภัยจากรถทั้งสิ้น 709,566 ราย โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว
ในเทศกาลต่างๆ มีการผู้ ใช้รถใช้ถนนจ�ำนวนมากและมักเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน หากขับรถ
อย่างไม่ระมัดระวัง
จากปัญหาดังกล่าว สวทช. จึงวิจัยและพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วย
โทรศัพท์สมาร์ตโฟน (SafeMate) เป็นระบบที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน
ส�ำหรับวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ เน้นความสะดวก ใช้งานง่าย เข้าถึงง่าย และต้นทุน
ตำ�่ โดยใช้ เซ็นเซอร์ Accelerometer sensor หรือเซ็นเซอร์วดั อัตราเร่งทีม่ อี ยูใ่ นสมาร์ตโฟนแล้ว
มาใช้ประโยชน์ ให้เต็มประสิทธิภาพ เซ็นเซอรด์ งั กลา่ วใชต้ รวจวัดการเคลื่อนไหวของยานพาหนะ
ที่ไดว้ างโทรศัพทส์ มารต์ โฟนไว้ เหตุการณ์ ในการขับขีท่ สี่ ามารถตรวจจับได้คอื การเร่ง หรือเบรก
กะทันหัน การเปลี่ยนเลน และการเลี้ยวกะทันหัน โดยระบบจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์
ในการขับขี่ที่ ไม่ปลอดภัย และเมื่อสิ้นสุดการขับขี่หรือจบการใช้งาน ระบบจะค�ำนวณคะแนน
ความปลอดภัย และแจ้งผลให้ผู้ ใช้งานทราบ เพื่อปรับปรุงการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
จุดเด่น
• ต้นทุนต�่ำใช้เพียงโทรศัพท์สมาร์ตโฟน 1 เครื่อง
• ใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android
• ประมวลผลและให้คะแนนการขับรถทันทีแบบ real-time พร้อมมีค�ำแนะน�ำเพื่อ
ปรับปรุงการขับขี่ครั้งต่อไป
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
นักวิจัย : ดร. เฉลิมพล สายประเสริฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์
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เครื่องผลิตยางแห้งคุณภาพสูง

แบบต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยเทคนิคอัดรีดสกรูคู่

อุตสาหกรรมยางแท่งเป็นอุตสาหกรรมส�ำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบ
ส�ำหรับผลิตผลิตภัณฑย์ างนานาชนิดทีม่ กี ารส่งออกไปหลายประเทศทัว่ โลก การผลิตยางแท่ง
ในประเทศไทยยังใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม คือ การอบยางด้วยเตาอบความร้อน 3-5
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 110-130 องศาเซลเซียส ท�ำให้สิ้นเปลืองพลังงานและคุณภาพ
ของยางแท่งที่ ได้มักจะไม่สม�่ำเสมอ
สวทช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการท�ำให้ยางแห้งแบบต่อเนื่อง โดยอาศัยหลักการ
อัดรีดแบบสกรูคู่ (Twin-screw extrusion) ที่มีการออกแบบสกรูลักษณะพิเศษ (Special screw
configuration) ใหเ้ กิดกลไกการบีบอัดหรือความดันในระดับทีเ่ หมาะตอ่ การก�ำจัดนำ�้ และไอระเหย
โดยยังคงรักษายางมิให้เสื่อมสภาพด้วยความร้อนหรือแรงเค้นในกระบอกสกรู ระบบดังกล่าว
และการควบคุมตัวแปรการผลิตทั้งหมด จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการก�ำจัดน�้ำออกจากยาง
พลังงานที่ใช้ และคุณภาพของยางแห้งที่ผลิตได้ กระบวนการนี้สามารถควบคุมคุณภาพของ
ยางแห้งที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม�่ำเสมอ ยางที่ ไดม้ ีสมบัติพื้นฐานเปน็ ไปตามข้อก�ำหนด
มาตรฐานยางแท่งไทย ยางแห้งที่ได้มคี วามใสและสีสม�่ำเสมอตลอดทั่วทั้งความยาวของชิ้นงาน
จุดเด่น
• ลดการน�ำเข้าเครื่องจักรแบบครบวงจรและเตาให้ความร้อนจากต่างประเทศ
• เพิ่มประสิทธิภาพการก�ำจัดน�้ำออกจากยาง และพลังงานที่ใช้
• ยางแห้งที่ได้มีความใสและสีสม�่ำเสมอ
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท เจริญทัศน์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558
นักวิจัย : ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : สิทธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 0801005914 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 17 พฤศจิกายน 2551
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

เครื่องหั่นย่อยวัสดุเส้นใย

ปัจจุบันมีการรณรงค์ ให้ลดละเลิกการเผากิ่งไม้และใบไม้ตามชุมชนและบ้านเรือน
เนื่องจากปัญหาควันไฟ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมม่ ปี ญ
ั หามลพิษทางอากาศคอ่ นข้างมาก
สาเหตุหนึ่งมาจากการเผากิ่งไม้และใบไม้ตามชุมชนและบ้านเรือน เนื่องจากประชาชนไม่
สามารถจะจัดการกับกิง่ ไม้และใบไม้ ได้ ท�ำให้เกิดการน�ำกิง่ ไม้ ใบไม้ ไปกองสุมหรือน�ำไปทิง้ เอา
ไว้ ในบริเวณทีด่ นิ ว่างเปล่าของผูอ้ ื่นส่งผลให้เป็นทีอ่ ยูข่ องสัตว์มพี ษิ และเชือ้ โรคต่างๆ หากไม่มี
ที่ให้กองสุมมักจะท�ำการเผาท�ำลาย จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศดังที่ ได้ประสบมา
สวทช. รว่ มกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้พฒ
ั นา
เครื่องหั่นย่อยวัสดุเส้นใยส�ำหรับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความต้องการเครื่อง
หั่นย่อยขนาดเล็ก ส�ำหรับใช้สับย่อยวัสดุชีวมวลทางการเกษตร เครื่องจักรดังกล่าวเคลื่อนย้าย
ได้สะดวก ท�ำงานได้งา่ ย ใช้ยอ่ ยวัสดุเส้นใยยาวได้ อาทิ ฟางข้าว ไผ่ และเปลือกข้าวโพด สามารถ
ย่อยกิ่งไม้สดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1.5 นิ้ว และมีราคาย่อมเยาว์ เศษกิ่งไม้และใบไม้ที่
หั่นย่อยแล้วสามารถน�ำไปใช้ท�ำปุ๋ยหมัก หรือเป็นวัสดุคลุมดินแทนการเผาท�ำลาย ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหามลพิษทางอากาศ และลดการขาดดุลเงินตราจากการน�ำเข้าเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กจาก
ต่างประเทศ
จุดเด่น
• ช่วยให้การจัดการขยะชีวมวลได้ง่ายขึ้น
• ลดการเผาใบไม้และกิ่งไม้ โดยสามารถน�ำไปท�ำเป็นปุ๋ยหมักได้ง่ายขึ้น
• มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลผ่านเกินพิกัด และมีระบบตัดวงจรไฟฟ้า
ผู้รับการถ่ายทอด : รศ. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
นักวิจัย : รศ. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : อนุสทิ ธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 1103000844 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 18 สิงหาคม 2554
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สูตรการเคลือบผ้าผืน

ปัญหาส�ำคัญของการใช้งานสิ่งทอคือ อายุการใช้งานสั้นจากการปนเปื้อนทั้งจาก
เชื้อแบคทีเรีย รา ฝุ่น น�้ำ ของเหลว และสิ่งสกปรก และปัญหาเรื่องการซีดจางของสีบน
สิง่ ทอภายหลังการใช้งานไประยะหนึง่ รวมถึงสีทเี่ คลือบอยูบ่ นผ้าเกิดการหลุดออกมาแล้วไป
สร้างรอยเปือ้ นของสีทตี่ กบนผ้าอื่นทีม่ าสัมผัส แม้จะสามารถพัฒนาสมบัตพิ เิ ศษทีเ่ คลือบบน
ผ้าแล้วยังไม่สามารถท�ำให้สยี ดึ ติดอยูบ่ นพืน้ ผิวของผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้เกิดปัญหา
ในการตกแตง่ ผ้าด้วยการระบายสี ซึง่ น�ำไปสูข่ อ้ จ�ำกัดในการออกแบบผลิตภัณฑแ์ ละการสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ผ้าหรือสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษเหล่านั้น
สวทช. จึงได้พัฒนาต่อยอดในการปรับปรุงน�้ำยาเคลือบและกระบวนการเคลือบสิ่งทอ
เพื่อให้ไดส้ งิ่ ทอทีม่ สี มบัตติ รงความต้องการของผูบ้ ริโภค ทัง้ การเพิม่ สมบัตกิ ารติดของสี การต้าน
แบคทีเรีย การกันยูวี และการสะท้อนน�้ำ ซึ่งสูตรและกระบวนการเคลือบที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ขยายขนาดการผลิตได้ เนื่องจากใชว้ ตั ถุดบิ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม ค่าใช้จา่ ยจึงต�ำ่ รวมทัง้ กระบวนการเคลือบ
ง่ายไม่ซับซ้อน เป็นการเคลือบขั้นตอนเดียวที่สามารถเพิ่มหลายสมบัติ สารตั้งต้นในการเคลือบ
ละลายนำ�้ ไดจ้ งึ ชว่ ยใหก้ ารผสมสารสะดวก รวดเร็ว ใช้พลังงานและต้นทุนต�ำ่ สามารถน�ำไปผลิต
ผลิตภัณฑ์ ใหม่เข้าสู่ตลาด และสร้างรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ
จุดเด่น
• กระบวนการเคลือบง่ายไม่ซับซ้อน
• เคลือบขั้นตอนเดียวสามารถเพิ่มหลายสมบัติ
• สะดวก รวดเร็ว ใช้พลังงานและต้นทุนต�่ำ
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
นักวิจัย : ดร. วรล อินทะสันตา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : อนุสทิ ธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 1503000968 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 26 มิถนุ ายน 2558
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

ระบบตรวจจับกลิ่นแอมโมเนียแบบไร้สาย
และระบบวงจรวัดก๊าซเซนเซอร์ชนิดเคมีไฟฟ้า

ปัจจุบนั สารเคมีได้มบี ทบาทในภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก อาทิ ทินเนอร,์ ปรอท, ตะกัว่
และแอมโมเนีย ซึง่ สารดังกล่าวมักก่อให้เกิดผลข้างเคียงกับร่างกายของผูส้ ดู ดม หรือสัมผัส
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารแอมโมเนียที่ ใช้ ในโรงงานท�ำน�้ำแข็ง ไอศกรีมและห้องเย็น ซึ่งมักใช้
สารแอมโมเนียเป็นสารท�ำความเย็น เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และไม่ท�ำลายโอโซน
ในชัน้ บรรยากาศ แตแ่ อมโมเนียมีสมบัตคิ วามเป็นพิษ ดังนัน้ การน�ำมาใช้ประโยชน์จะต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากเกิดการรั่วไหล อาจท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีการ
ใช้แอมโมเนีย และบริเวณใกล้เคียงได้รับอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
สวทช. จึงพัฒนาต้นแบบตรวจวัดระดับของก๊าซแอมโมเนียของเครื่องท�ำความเย็นที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรมทีร่ วั่ ออกมาสูอ่ ากาศ และท�ำการแจ้งเตือนในกรณีทมี่ แี อมโมเนียเกินกว่า
ระดับมาตรฐานที่จะสามารถท�ำงานต่อไป โดยจะมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย แล้ว
ท�ำการเก็บข้อมูลในแต่ละจุดไว้ยังฐานข้อมูลส�ำหรับดูรายละเอียดของก๊าซแอมโมเนียย้อนหลัง
ได้ สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นได้ปกติ ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยแก๊สอ้างอิง (reference gas)
ติดตัง้ ง่าย และสามารถเรียกดูขอ้ มูลไดท้ กุ ทีท่ วั่ โลกทีส่ ามารถเขา้ ถึงเครือขา่ ยอินเทอรเ์ น็ต อีกทัง้
เมื่อสภาพอากาศจุดใดมีปัญหา ระบบก็จะแจ้งข้อความเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
จุดเด่น
• มีความแม่นย�ำสูง จึงไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยแก๊สอ้างอิง
• ติดตัง้ ง่าย และสามารถเรียกดูขอ้ มูลไดท้ กุ ทีท่ วั่ โลกทีส่ ามารถเขา้ ถึงเครือขา่ ยอินเทอรเ์ น็ต
• หากแอมโมเนียเกินกวา่ ระดับมาตรฐาน จะแจง้ ขอ้ ความเตือนผา่ นทางโทรศัพทม์ อื ถือ
ผู้รับการถ่ายทอด : บี. อินเตอร์เนชัน่ แนลแอนด์เทคโนโลยี จ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
นักวิจัย : ดร. อดิศร เตือนตรานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : อนุสทิ ธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 1403001534 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 21 พฤศจิกายน 2557
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ต้นแบบอินเวอร์เตอร์สำ�หรับปั๊มน้ำ�
จากเซลล์แสงอาทิตย์หลายกำ�ลังขับ

น�้ำ ถือเป็นปัจจัยหลักในการท�ำเกษตรกรรม การแสวงหาแหล่งน�้ำโดยการเจาะบ่อ
บาดาล หรือสูบน�้ำจากแหล่งน�้ำหลักเข้าพื้นที่เกษตรกรรมต้องอาศัยปั๊มสูบน�้ำ ปัจจุบันปั๊มน�้ำ
ที่ ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงจากแผงโซลารม์ ขี นาดก�ำลังขับต�ำ่ ไม่มรี ปู แบบของปัม๊ น�ำ้ ให้เลือก
ตามการใช้งานมากนัก ขณะที่ปั๊มน�้ำที่มีอินเวอร์เตอร์ ในการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ไปเป็นกระแสสลับก่อนมี ให้เลือกมากกว่า แต่มีข้อจ�ำกัดคือ ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อต้องรับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความเข้มของแสงอาทิตย์ที่
ไม่แน่นอน และแรงดันสูง ท�ำให้ต้องใช้จ�ำนวนแผงโซลาร์มากเกินความจ�ำเป็น
สวทช. จึงได้พัฒนาปั๊มสูบน�้ำพลังแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดในทุกช่วงแสงของวัน และใช้แผงโซลาร์น้อยกว่า
อินเวอร์เตอร์ทั่วไปในท้องตลาด มีอายุการใช้งานนานกว่า 25 ปี ไม่มีแบตเตอรีและไม่ใช้น�้ำมัน
เชือ้ เพลิง จึงประหยัดค่าใช้จา่ ย ส�ำหรับอินเวอรเ์ ตอรป์ ม๊ั นำ�้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ ไดเ้ พิม่ ระบบการจัดการ
พลังงานแบบหาจุดการถา่ ยทอดพลังงานสูงสุดในแต่ละช่วงแสง เพื่อให้ปม๊ั น�ำ้ ท�ำงานได้ดที สี่ ดุ ที่
ความเขม้ แสงหนึง่ ๆ อินเวอร์เตอร์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มีความเหมาะสมต่อการน�ำไปใช้งานกลางแจ้ง ซึง่
ออกแบบให้มีระบบป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า การกันฝุ่นกันน�้ำตามมาตรฐาน IP55 อีกทั้ง
ไมจ่ �ำเปน็ ตอ้ งใชร้ ว่ มกับแบตเตอรี สามารถน�ำไปขับมอเตอร์ได้ตงั้ แต่ 0.5-3 แรงม้า และมีให้เลือก
ใช้งานหลายรูปแบบหลายขนาด ทั้งก�ำลังดูดหรือส่ง (Head) และอัตราการไหล (Flow) จึงช่วย
ลดตน้ ทุนในการผลิตแกเ่ กษตรกรทีท่ �ำเกษตรกรรมในพืน้ ที่ ซึง่ จ�ำเปน็ ตอ้ งการผันนำ�้ จากแหลง่ นำ�้
หลักเขา้ สูบ่ อ่ พักนำ�้ หรือเขา้ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกโดยตรง ดังนัน้ การน�ำต้นแบบอินเวอร์เตอร์มาใช้อาจ
ช่วยให้มีการเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น
จุดเด่น
• ลงทุนเพียง 100,000 บาท ต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูก 1 ไร่
• ไม่มแี บตเตอรีและไม่ใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิง จึงประหยัดค่าใช้จา่ ย
• มีระบบป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า และการกันฝุ่นกันน�้ำตามมาตรฐาน IP55
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท เอเซียนโซลาร์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
นักวิจัย : ดร. สุทัศน์ ปฐมนุพงษ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : สิทธิบตั รการประดิษฐ์ เลขทีค่ �ำขอ 1201005105 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 28 กันยายน
2555 และเลขที่ค�ำขอ 1501001751 วันที่ยื่นค�ำขอ 27 มีนาคม 2558
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จมูกอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการตรวจสอบคุณภาพกลิ่นของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ปัจจุบันขนมอบหรือเบเกอรีเป็นอาหารที่มีผู้บริโภคแพร่หลายทั่วโลก ประเทศไทยมี
การพัฒนารูปแบบของขนมอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรับประทานได้ ในทุกโอกาส ทุกเวลาและ
ทุกสถานที่ ทั้งนิยมรับประทานร่วมกับชากาแฟได้ด้วย รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ดูสวยงามมี
ชีวติ ชีวาจะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ดนู า่ รับประทานมากยิง่ ขึน้ หรือเหมาะทีจ่ ะใช้เป็นของฝากของขวัญ
ในงานเทศกาลต่างๆ ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของขนมอบเบเกอรีที่ท�ำให้ผู้บริโภคติดอกติดใจ
อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องกลิ่นของผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้คุณภาพ เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้กลิ่นของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานก่อนออก
จ�ำหน่าย
สวทช. จึงพัฒนาเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ทสี่ ามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพ
กลิ่นของผลิตภัณฑ์ได้ มีขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก และสามารถใช้ตรวจสอบหน้างานได้ทันที
โดยไม่จ�ำเป็นต้องส่งเข้าทดสอบในห้องปฏิบัติการ สามารถควบคุมคุณภาพกลิ่นของผลิตภัณฑ์
ตัง้ แตว่ ตั ถุดบิ จนถึงผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปก่อนส่งออกไปถึงมือลูกค้าได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการสูญ
เสียจากการถูกตีคืนสินค้ากลับมาจากลูกค้าและร้านค้าที่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
จุดเด่น
• มีขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก
• ควบคุมคุณภาพกลิน่ ของผลิตภัณฑ์ตงั้ แต่วตั ถุดบิ จนถึงผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
• ลดการสูญเสียจากการถูกตีคนื สินค้า
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558
นักวิจัย : นายรุ่งโรจน์ เมาลานนท์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0801004238 วันที่ยื่นค�ำขอ 15 สิงหาคม 2551
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อนุพันธ์ควอเทอร์ไนส์
ของเบต้า-ไซโคลเดกตรินไคโตซาน

และกรรมวิธีการสังเคราะห์สารดังกล่าว
ส�ำหรับการเกาะติดเยื่อเมือกและต้านแบคทีเรีย

กระบวนการกระบวนการห่อหุ้มสารขนาดเล็ก (micro-encapsulation) ในวงการยา
เครื่องส�ำอางและอาหารเป็นที่นิยม เพื่อช่วยในการควบคุมการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ ช่วย
ลดโอกาสในการระเหยได้ง่าย รวมถึงการกลบกลิน่ และรสที่ ไมด่ ขี องสารบางกลุม่ ได้ โดยทัว่ ไป
แล้วสารทีม่ กี ลิน่ จะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการระเหยได้ง่ายและมีความคงตัวทีต่ ำ�่ โดยเฉพาะในสภาวะ
ที่มีแสง อากาศ ความชื้น รวมถึงความร้อน
ดว้ ยขอ้ จ�ำกัดดังกลา่ วสง่ ผลใหป้ ริมาณกลิน่ ทีล่ ดลงเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน รวมถึงอาจ
เกิดการเปลีย่ นรูปไปเปน็ สารอนุพนั ธอ์ ื่นที่ไมต่ อ้ งการทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้พร้อมกันนี้ สวทช. จึงพัฒนา
อนุพันธ์ควอเทอร์ไนส์ของเบต้า-ไซโคลเดกตรินไคโตซานขึ้น มีคุณสมบัติส�ำหรับการเกาะติด
เยื่อเมือกและต้านแบคทีเรีย ซึง่ สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย และเพิม่
ประสิทธิภาพ อาทิ สามารถชว่ ยเพิม่ การละลายของสารทีต่ อ้ งการเก็บกักไดด้ ขี นึ้ ชว่ ยลดการเกิด
ปฏิรยิ าออกซิเดชัน่ ลดการเสื่อมสลายอันเนื่องมาจากแสงและความร้อนลดการระเหยและระเหิด
ของสาร และเพิม่ การยึดเกาะเยื่อเมือกท�ำให้ออกฤทิ์ได้ยาวนานมากขึน้
จุดเด่น
• เกาะติดเยื่อเมือก ซึง่ มีสารหล่อลื่นได้ดี
• ต้านแบคทีเรีย
• ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน
ผูร้ บั การถ่ายทอด : บริษทั โรงงาน เภสัชกรรม เกร๊ทเตอรฟ์ ารม์ า่ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
นักวิจัย : ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0901002490 วันที่ยื่นค�ำขอ 4 มิถุนายน 2552
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แผ่นแปะเส้นใยพอลิเมอร์แบบหลายชั้น
สำ�หรับยับยั้งแบคทีเรีย

สิวมีสาเหตุจากการเปลีย่ นแปลงของ
ระดับฮอร์ โมน ความเครียด หรืออาหาร อาจ
ทุ เ ลาลงได้ เ องตามธรรมชาติ หรื อ เมื่อ มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่สิวที่เกิดจาก
การติดเชือ้ อาจลุกลาม หรือเรือ้ รังหากไม่ได้รบั
การรักษาอย่างถูกวิธี สาเหตุส�ำคัญของการเกิด
สิวเรื้อรัง คือ แบคทีเรีย Propionibacterium
acnes ซึ่งพบได้ภายในต่อมไขมัน การใช้ยา
ปฏิชวี นะเพื่อการรักษาสิวทีเ่ กิดจากการติดเชือ้
พบว่ามีประสิทธิภาพดี แต่เมื่อใช้เป็นระยะ
เวลานานจะส ่ ง ผลให้ แ บคที เ รี ย ดื้ อ ต ่ อ ยา
ปฏิชีวนะ และให้ผลในการรักษาลดลง
สวทช. จึ ง ได้ พั ฒ นาแผ่ น ปิ ด สิ ว ที่ มี ส ารสกั ด จากเปลื อ กมั ง คุ ด ในกลุ ่ ม แซนโธน
(Xanthones) มีสมบัตใิ นการต้านการอักเสบ และยับยัง้ แบคทีเรีย P. acnes ในรูปแบบของเสน้ ใย
ขนาดนาโน จึงลดการระคายเคืองในกลุ่มผู้ ใช้ที่ ไวต่อสารสกัด ลดการสลายตัวของสารสกัด
ระหว่างเก็บรักษา ควบคุมการปลดปล่อยสารสกัดระหว่างวัน และสะดวกต่อการใช้งาน เหมาะ
กับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น และวัยท�ำงานที่เชื่อว่าการดูแลรักษาหน้าให้ ใสปราศจากสิวเป็นเรื่องส�ำคัญ
ตอ่ บุคลิกภาพและการเขา้ สังคม มีก�ำลังซื้อสูง และให้ความส�ำคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพสูง ใช้ง่าย และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ล�้ำสมัย
จุดเด่น
• ลดการระคายเคืองในกลุม่ ผู้ ใช้ที่ไวต่อสารสกัด
• ควบคุมการปลดปล่อยสารสกัดระหว่างวัน
• สะดวกต่อการใช้งาน
ผูร้ บั การถ่ายทอด : บริษทั แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
นักวิจัย : ดร. สุวิมล สุรัสโม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1201004415 วันที่ยื่นค�ำขอ 30 สิงหาคม 2555
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การเพิ่มมูลค่ากาวไหมของเสีย

จากกระบวนการฟอกกาวไหม และระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
จากการฟอกย้อมไหม

กาวไหมหรือเซริซนิ เป็นของเสียจากการฟอกกาวไหมออกกอ่ นเข้าสูก่ ระบวนการย้อม
สีให้กบั ไหม ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม เนื่องจากน�ำ้ ทิง้ จากกระบวนการฟอกกาวไหม
มีปริมาณ BOD และ COD สูงมาก ยากต่อการบ�ำบัด นอกจากนี้ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจาก
การฟอกย้อมไหมและฝ้ายที่ใช้ ในปัจจุบันมักเป็นระบบบ�ำบัดด้วยวิธีการกรองและดูดซับ โดย
ถังกรองและระบบดูดซับที่ใช้มกั ติดตัง้ ไว้ ใต้ดนิ ใชพ้ นื้ ที่ในการติดตัง้ มากท�ำใหม้ คี วามยุง่ ยากและ
เสียค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้ง อีกทั้งการเปลี่ยนวัสดุกรองและวัสดุดูดซับเมื่อเสือ่ มสภาพหรือ
อุดตันท�ำได้ล�ำบาก เนื่องจากระบบบ�ำบัดถูกฝังอยูใ่ ตด้ นิ ผู้ ใชง้ านจึงมักจะละเลยการเปลีย่ นวัสดุ
กรองและดูดซับเมื่อเสื่อมสภาพแล้ว ส่งผลตอ่ คุณภาพนำ�้ หลังการบ�ำบัดไมเ่ ปน็ ไปตามมาตรฐาน
น�้ำทิ้ง
สวทช. จึงพัฒนาเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจัดการ
น�้ำเสียจากการฟอกย้อมให้ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการสกัดกาวไหมออกจากเส้นไหม โดยใช้หม้อต้มความดันจากนั้นน�ำน�้ำกาวไหมที่
ปราศจากสารเคมีมาแปรรูปหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องส�ำอาง อาหาร และ
เวชภั ณ ฑ์ ไ ด ้ อ ย ่ า งปลอดภั ย ซึ่ ง วิ ธี ก ารนี้ น อกจากจะช ่ ว ยลดปริ ม าณของเสี ย ที่ จ ะปล ่ อ ยสู ่
สิง่ แวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ ให้ชมุ ชนได้อกี ด้วย และต้นแบบระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียจาก
การฟอกยอ้ มไหมและฝ้าย ดว้ ยระบบการตกตะกอนทางเคมีรว่ มกับการกรองและดูดซับ ปัจจุบนั
บริษทั เอกชนและวิสาหกิจชุมชนฟอกย้อมไหมและฝ้ายใช้ระบบดังกล่าวแล้ว ซึง่ เป็นการส่งเสริม
และสร้างจิตส�ำนึกให้ผู้ประกอบการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากยิ่งขึ้น
จุดเด่น
• สะดวกต่อการใช้งาน ถอดประกอบและติดตั้งง่าย
• สามารถเปลี่ยนถ่ายวัสดุกรองและดูดซับเมื่อเสื่อมสภาพได้ง่าย
• น�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดนั้นปลอดภัย สามารถปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติได้
ผูร้ บั การถ่ายทอด : บริษัท เมืองย่า ซิลเค่น ประเทศไทย จ�ำกัด
และวิสาหกิจชุมชนฟอกย้อมไหมและฝ้าย
นักวิจัย : ดร. กิตตินันท์ อันนานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : องค์ความรู้
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การใช้ตัวปรับสมบัติรีโอโลยี
(การไหล - การเปลี่ยนรูป)
เพื่อพัฒนาไส้กรอกไขมันต่ำ�

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ ใจต่อสุขภาพมากขึ้น จึงนิยมรับประทานอาหารที่มีไขมัน
ต่ำ� เพื่อลดปริมาณไขมันที่จะเข้าสู่ร่างกาย ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์เป็นอาหารยอดนิยม ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทอิมลั ชันจากเนือ้ สัตว์ทมี่ ปี ระมาณไขมันสัตว์อยูป่ ระมาณร้อยละ
20-25 ของปริมาณส่วนประกอบทัง้ หมด จึงให้พลังงานสูง แม้ว่าไขมันสัตว์มกี รดไขมันอิม่ ตัว
ในปริมาณสูงจึงส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค แต่ไขมันในไส้กรอกให้คณ
ุ ภาพเนือ้ สัมผัส
ลักษณะทางกายภาพ และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น การลดปริมาณไขมันส่งผลให้เนื้อ
สัมผัสของไส้กรอกมีความแข็งกระด้าง ความชุ่ม น้ำ�ลดลง สีเข้มขึ้น เป็นต้น ซึ่งกระทบต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภค
สวทช. จึงวิจัยและพัฒนาใช้ตัวปรับสมบัติรีโอโลยี (ศาสตร์ที่ศึกษาถึงการไหลและ
การเสียรูปของวัสดุ สามารถใช้ ในการศึกษาข้อมูลทีส่ �ำ คัญดา้ นโครงสรา้ ง การเสียรูป และการไหล
ของอาหารในกระบวนการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัส) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไสก้ รอกไขมันต่�ำ โดยใหม้ คี ณ
ุ ภาพเนือ้ สัมผัสและประสาทสัมผัสคลา้ ยคลึงกับสูตรควบคุม ไสก้ รอก
ไขมันต่ำ�พัฒนาขึ้นจากการแทนที่ ไขมันสัตว์ด้วยของผสมจากสารทดแทนไขมัน สารปรับสมบัติ
เชิงรีโอโลยีและตัวเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ� ตลอดจนถึงการปรับสัดส่วนองค์ประกอบ
เนื้อสัตว์ และองค์ประกอบที่ ไม่ใช่เนื้อสัตว์ ในสูตร รวมทั้งการปรับสภาวะในกระบวนการผลิต
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาอยูใ่ นระดับทีผ่ ทู้ ดสอบที่ได้รบั การฝึกฝน
ยอมรับไดแ้ ละมีปริมาณไขมันนอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 4 จึงจัดอยูใ่ นกลุม่ ผลิตภัณฑอ์ าหารไขมันต่�ำ (ไขมัน
นอ้ ยกวา่ 3 กรัมต่อหนึง่ หน่วยบริโภคอ้างอิง 55 กรัม) มีพลังงานต่�ำ กวา่ สูตรควบคุมรอ้ ยละ 52-55
จึงสามารถจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้พลังงานน้อย หรือ lite อีกทั้งยังมีเส้นใยอาหาร
สูงกว่าสูตรควบคุมประมาณ 5 เท่าอีกด้วย
จุดเด่น
• ไส้กรอกมีไขมันต่ำ� โดยคงเนื้อสัมผัสเหมือนสูตรควบคุม
• ให้พลังงานต่ำ�กว่าสูตรควบคุม ร้อยละ 52-55
• มีเส้นใยอาหารสูงกว่าสูตรควบคุมประมาณ 5 เท่า
ผู้รับการถ่ายทอด : เครือเบทาโกร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
นักวิจัย : ดร. นิสภา ศีตะปันย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์
ประหยัดพลังงาน

ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์เป็นยางล้อรถประเภทที่ ใช้ยางธรรมชาติในการผลิตสูงกว่า
ยางล้อประเภทใช้ลม คือ ใช้ยางธรรมชาติประมาณ 30 กิโลกรัมต่อเส้น ในขณะที่ยางล้อรถ
ประเภทใช้ลมใช้ยางธรรมชาติเพียง 8 กิโลกรัมตอ่ เส้น ในแต่ละปีประเทศไทยใช้ยางธรรมชาติ
เพือ่ การผลิตยางล้อรถตันประมาณ 12,960 ตันตอ่ ปี โดยเปน็ การผลิตเพือ่ ใช้ ในประเทศประมาณ
216,000 เสน้ ตอ่ ปี ทีเ่ หลือเปน็ การสง่ ออกไปยังตลาดอาเซียนเปน็ หลัก นอกจากนี้ ยังมีการสง่ ออก
ไปยังแถบยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น โดยมูลค่าตลาดรวมประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมยางล้อตันรถฟอรค์ ลิฟทข์ องประเทศไทยอยูอ่ นั ดับ 4 ของตลาดโลก ผูป้ ระกอบการ
ของไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จึงจำ�เป็นต้องได้รับการพัฒนา
เทคโนโลยีเพือ่ ให้สามารถผลิตและส่งออกยางล้อรถได้มากยิง่ ขึน้ สำ�หรับยางล้อตันประเทศไทย
ต้องแข่งขันในด้านเทคโนโลยีและคุณภาพอย่างมากโดยเฉพาะกับประเทศศรีลังกาซึ่งเป็น
ประเทศผูผ้ ลิตยางลอ้ ตันอันดับต้นของโลก และเทคโนโลยีหนึง่ ทีจ่ ะมีความสำ�คัญยิง่ ในการเพิม่
มูลค่ายางล้อตัน คือ เทคโนโลยีการผลิตยางล้อรถประหยัดพลังงาน
สวทช. ประสบความสำ�เร็จในการพัฒนายางล้อตันประหยัดพลังงานต้นแบบสำ�หรับ
ใช้กับรถฟอร์คลิฟท์ จากการทดสอบพบว่ายางล้อตันต้นแบบขนาด 7.00-12 ที่พัฒนาขึ้นมีค่า
สัมประสิทธิค์ วามตา้ นทานการหมุนเท่ากับ 18 กิโลกรัมต่อตัน ซึง่ ต่�ำ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับยางล้อตัน
นำ�เข้าจากต่างประเทศ ยางล้อตันยี่ห้อชั้นนำ�ในประเทศ และยางล้อตันที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี
เดิม จึงทำ�ให้ยางล้อตันต้นแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถประหยัดพลังงานไดส้ งู ทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับยางล้อตันยี่ห้ออื่นๆ นอกจากนี้ การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริง พบว่ายางล้อตัน
ตน้ แบบมีอายุการใชง้ านของดอกยางสูงกวา่ ยางลอ้ ตันทีผ่ ลิตดว้ ยเทคโนโลยีเดิมประมาณ 2 เทา่
และใช้พลังงานในการขับเคลือ่ นน้อยลง ทำ�ให้สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเปลีย่ นยางและ
ค่าเชื้อเพลิงของรถฟอร์คลิฟท์ได้ถึง 60,000 บาทต่อคันต่อปี โดยยางล้อตันที่พัฒนาขึ้นยังมี
ต้นทุนในการผลิตเท่าเดิม
จุดเด่น
• มีอายุการใช้งานของดอกยางสูงกว่ายางล้อตันที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเดิม
• ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเปลีย่ นยางและคา่ เชือ้ เพลิงของรถฟอรค์ ลิฟท์ไดถ้ งึ 60,000
บาทต่อคันต่อปี
• ต้นทุนในการผลิตเท่ากับวิธีเดิม
• เพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศมากขึ้น
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท วี เอส อุตสาหกรรมยาง จำ�กัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
นักวิจัย : ผศ.ดร. กฤษฎา สุชีวะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติิ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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ขี้ผึ้งสำ�หรับห้ามเลือดออก

จากกระดูกที่สลายตัวได้ที่มีส่วนผสมของแป้งดัดแปร
ขีผ้ งึ้ ห้ามเลือดทีอ่ อกจากกระดูกมีความสำ�คัญ
ในงานศัลยกรรมในทุกสาขาที่มีการผ่าตัดที่เกี่ยวข้อง
กับกระดูก ขี้ผึ้งห้ามเลือดเพื่อห้ามเลือดที่ออกจาก
กระดูก ทำ�หน้าทีเ่ ป็นวัสดุอดุ กัน้ หลอดเลือดเพือ่ ให้เลือด
หยุดไหลและเกิดการแข็งตัว
อย่างไรก็ตาม การใช้ขี้ผึ้งในปัจจุบันมีส่วนประกอบของ beeswax ที่ ไม่สลายตัว จึงมี
ปัญหาข้างเคียง ทำ�ให้ภายหลังจากการใช้งานแล้ว ขี้ผึ้งห้ามเลือด ยังคงหลงเหลืออยู่ในบริเวณ
กระดูก ซึ่งขัดขวางการเจริญของกระดูกระหว่างการสมานตัวในบริเวณดังกล่าว ทำ�ให้บาดแผล
ของกระดูกไม่เชื่อมติดและเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อของกระดูกอีกด้วย
สวทช. จึงไดพ้ ฒ
ั นาขีผ้ งึ้ หา้ มเลือดทีอ่ อกจากกระดูกทีส่ ามารถย่อยสลายตัวได้ภายหลัง
จากหมดหนา้ ที่ในการหา้ มเลือด ไมย่ บั ยัง้ กระบวนการรักษาแผลและสมานตัวของกระดูก อีกทัง้
ไมส่ ง่ ผลขา้ งเคียงอยา่ งอืน่ ขึน้ โดยมุง่ หวังทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารใชง้ านทดแทนหรือเสริมการใชง้ านของ
ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกที่ ไม่สามารถสลายตัวได้ โดยปัจจุบันร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำ�เนินการศึกษาทางคลินคิ ของขีผ้ งึ้ ห้ามเลือดจากกระดูกแบบสลายตัว
ได้ ในผู้ป่วยอาสาสมัคร เพื่อทดสอบสมบัติการใช้งานและประสิทธิภาพในการห้ามเลือดจาก
กระดูก พบว่าห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกได้ดี ผู้ป่วยมีสุขภาพดีหลังการผ่าตัด ไม่พบอาการ
แทรกซ้อน และการปฏิเสธของร่างกาย หรือการติดเชื้อจากการใช้งานขี้ผึ้งห้ามเลือดที่พัฒนา
ขึ้น ซึ่งเมื่อนำ�ไปใช้งานจะเป็นประโยชน์ต่อการผ่าตัดที่ต้องการให้มีการสมานตัวของกระดูก
จุดเด่น
• ห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกได้ดี
• ผูป้ ว่ ยมีสขุ ภาพดีหลังการผา่ ตัด ไมพ่ บอาการแทรกซอ้ น และการปฏิเสธของรา่ งกาย
• เป็นประโยชน์ต่อการผ่าตัดที่ต้องการให้มีการสมานตัวของกระดูก
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557
นักวิจัย : ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่คำ�ขอ 1101002162 วันที่ยื่นคำ�ขอ 22 กันยายน 2554
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“ESenSS”

เครือ่ งตรวจวัดกลิน่ และรสชาติของสว่ นผสมในอาหาร

ในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือมาตรฐานใดที่จะมาใช้ตรวจสอบการรับรู้กลิ่นและรสชาติ
อาหารของมนุษย์ ได้ เนื่องจากความซับซ้อนทางองค์ประกอบทางเคมีและธรรมชาติ การใช้
ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับประสาทการรับรู้
สวทช. พัฒนาเครื่องตรวจวัดกลิ่นและรสชาติของส่วนผสมในอาหาร หรือ ESenSS
(อีเซ็นส์) ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดกลิ่นและรสชาติของส่วนผสมในอาหาร โดยใช้เทคโนโลยี
เซนเซอร์ ในการตรวจวัดรสชาติเหมือนเป็นนักชิมอาหารและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่
โดยการใชเ้ ทคโนโลยีการประมวลผลทีม่ คี วามแมน่ ยำ� และสามารถเชือ่ มตอ่ เขา้ กับ server กลาง
ที่เปรียบเสมือนคลังที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรสชาติของอาหารที่ ได้รับการพัฒนาไว้แล้ว และมี
applications ต่างๆ เช่น การพัฒนามาตรฐานรสชาติของอาหาร (smart standard) เพื่อ
ใช้ ในการตรวจสอบ โดยผู้ ใช้งานสามารถ download ข้อมูลจาก cloud ได้ โดยตรงเพื่อนำ�มา
ประมวลผลกับรสชาติที่ได้รับการพัฒนา ซึ่ง smart standard สามารถแนะนำ�ร้านค้าที่มีรสชาติ
ตามที่ต้องการ เหมาะสำ�หรับอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหาร
จุดเด่น
• เชื่อมต่อเข้ากับ server กลาง เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรสชาติของอาหารที่
พัฒนาขึ้น
• download ข้อมูลจาก cloud ได้ โดยตรง เพือ่ นำ�มาประมวลผลกับรสชาติที่ไดร้ บั การ
พัฒนา
• แนะนำ�ร้านค้าที่มีรสชาติตามที่ต้องการ
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ควอลิเท็ค แล็บบอราทอรี่ เซอร์วิส จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
นักวิจัย : ดร. เจษฎา แม่นยำ� ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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โลหะ-เมทไธโอนีนคีเลต

เพื่อการใช้งานภายในสถานประกอบการ

แร่ธาตุในอาหารสัตว์ โดยส่วนใหญ่มักอยู่ ในรูปของสารประกอบตามธรรมชาติ เมื่อ
สัตว์ ได้รับเข้าสู่ร่างกายสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้ปริมาณน้อย เนื่องจากเกิดการแตกตัว
แล้วรวมตัวกับสารชนิดอื่นในระบบทางเดินอาหารได้ง่าย เช่น กรดไขมันอิสระ ส่งผลให้เกิด
เป็นสารประกอบทีย่ ากต่อการดูดซึมเพือ่ นำ�ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น สารประกอบแรธ่ าตุเหล่านี้
จึงติดค้างออกมากับมูลสัตว์ สัตว์จึงขาดแคลนแร่ธาตุที่มีความจำ�เป็นในร่างกาย
สวทช. จึงได้ผลิตโลหะ-เมทไธโอนีนคีเลต (คีเลต หรือ chelate คือ สารประกอบเชิงซอ้ น
ที่เกิดจากแร่ธาตุที่มีประจุบวกมาสร้างพันธะยึดกับสารกลุ่ม poly dentate ligand ที่มีไอออน
ลบหรือประจุลบ ด้วยพันธะ coordinate covalent และเกิดสารประกอบที่มีโครงสร้างแบบ
วงแหวน) มาใช้ร่วมกับแร่ธาตุ ทำ�ให้เปลี่ยนโครงสร้างแร่ธาตุให้มีลิแกนด์มาล้อมรอบ จึงช่วย
ป้องกันการแตกตัวหรือการรวมตัวกับสารชนิดอื่นในระบบทางเดินอาหาร สารประกอบคีเลตนี้
ยังเอือ้ ตอ่ การดูดซึมในลำ�ไส้เล็กและเซลล์เนือ้ เยือ่ เพราะลิแกนดม์ คี ณ
ุ สมบัตทิ สี่ ามารถชว่ ยเปน็
ตัวพาแร่ธาตุเข้าสู่เชลล์ โดยจะผ่านทางวิลไลเข้าสู่กระแสเลือดไปยังเซลล์เป้าหมายได้ สัตว์จึง
นำ�แรธ่ าตุไปใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ และทำ�ใหล้ ดปริมาณแรธ่ าตุทตี่ กคา้ งออกมากับมูลสัตว์ ทำ�ให้
ประหยัดตน้ ทุนของอาหาร สัตวม์ รี า่ งกายทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากนี้ “โลหะ-เมทไธโอนีนคีเลต”
นีย้ งั ชว่ ยเพิม่ ศักยภาพในการผลิตสารประกอบคีเลตในอาหารสัตว์ ให้กบั ภาคอุตสาหกรรมเกษตร
ของประเทศ และลดการนำ�เข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศได้อีกด้วย
จุดเด่น
• แร่ธาตุดูดซึมเข้าสู่ร่างกายสัตว์ได้ดีขึ้น สัตว์จึงมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
• ลดปริมาณแร่ธาตุที่ตกค้างออกมากับมูลสัตว์ ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนของอาหาร
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
นักวิจัย : ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : ความลับทางการค้า
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อินเวอร์เตอร์

สำ�หรับคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 25,000 BTU

การพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารขั บ เคลื่ อ นมอเตอร์ ก ระแสตรงไร้ แ ปลงถ่านสำ � หรั บ
การประยุกต์ ใช้งานในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและระบบทำ�ความร้อนความเย็นเป็น
เทคโนโลยีที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในมอเตอร์พัดลมและคอมเพรสเซอร์ และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่วยให้สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์และ
คอมเพรสเซอร์ ได้ตามต้องการ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศได้เป็น
อย่างมาก นอกจากการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีแล้ว ยังมีเรื่องของราคาที่ต้องคำ�นึงถึงเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ด้วย
สวทช. จึงพัฒนาระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงไร้แปลงถ่านขึ้น เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้สูงกว่าที่มีอยู่และทนทานต่อการใช้งานในสภาวะจริง รวมทั้งมีราคาถูกเพียงพอ
ที่ภาคเอกชนสามารถนำ�องค์ความรู้นี้ ไปต่อยอดการผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้ ทั้งนี้
คณะวิจัยได้ดำ�เนินการพัฒนาชุดขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงไร้แปลงถ่านที่ใช้เป็นฐานของ
ผลิตภัณฑ์ RHVAC โดยเฉพาะในคอมเพรสเซอร์และพัดลมต่างๆ ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม เทคนิคการขับเคลื่อนที่ ไร้ตัววัดความเร็วรอบแบบเดิมๆ ถูกพัฒนาและสร้างขึ้น
ในตน้ แบบโดยการคำ�นึงถึงราคาและการแข่งขันได้ ในตลาด มีสมรรถนะสูงและมีความน่าเชือ่ ถือ
สูง รวมทั้งมีการทดสอบโดยภาคเอกชนที่มีความร่วมมือต่อกัน นอกจากนี้ การนำ�มอเตอร์
กระแสตรงไร้แปลงถ่านไปทำ�เป็นคอมเพรสเซอร์และพัดลม (RHVAC systems) สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กบั ระบบ ทำ�ให้ประหยัดพลังงานโดยเฉลีย่ มากกว่าเดิมประมาณ
รอ้ ยละ 30 และบางประเทศเริม่ มีกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับให้มกี ารนำ�เข้าระบบปรับอากาศประสิทธิภาพ
สูง การพัฒนาระบบขับเคลือ่ นจึงช่วยเพิก่ ารสร้างงาน ลดการนำ�เข้า และส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศในด้านสิ่งแวดล้อม
จุดเด่น
• ทนทานต่อการใช้งานในสภาวะจริง
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับระบบ ทำ�ให้ประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ย
มากกว่าเดิมประมาณร้อยละ 30
• ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศในด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
นักวิจยั : ดร. พงศพ์ ชิ ญ์ วิภาสุรมณฑล ศูนยเ์ ทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสแ์ ละคอมพิวเตอรแ์ หง่ ชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่คำ�ขอ 1301000402 วันที่ยื่นคำ�ขอ 25 มกราคม 2556
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ระบบแม่ข่ายให้บริการข้อมูล

เสียงเรียกประกาศ
ผ่านระบบควบคุมเสียงหลายช่องเสียง
เนื่องจากในกระบวนการผลิตรถยนต์จำ�เป็นต้องสร้างเสียงคำ�บรรยายทั่วไป และมี
การอ่านชื่อเฉพาะของระบบหรืออุปกรณ์ ในการกระบวนการผลิตซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ซึ่งต้องการเทคโนโลยีที่มีความสามารถทั้งในด้านความสามารถประมวลผลข้อความ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระบบเดียวกันและสร้างเสียงในทั้งสองภาษาด้วยเสียง
เดียวกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของเสียงบรรยาย รวมทั้งมีคุณ ภาพเสียงที่สร้างขึ้นที่
ใกล้เคียงกับเสียงคน ซอฟต์แวร์ทั่วไปไม่มีคุณสมบัติครบตามดังที่กล่าวมา นักวิจัย สวทช.
จึงได้ผลิต “ซอฟต์แวร์วาจา” ซึ่งสามารถตอบโจทย์ ในดังกล่าวได้ และนำ�ไปช่วยสร้างเสียง
บรรยายในขัน้ ตอนการประกอบอุปกรณ์รถยนต์ ในสายการผลิตและประกอบรถยนต์ ในโรงงาน
ผลิตรถยนต์ ในประเทศไทย
ในการสร้างระบบนำ�เสนอ (presentation), อบรม (training), หรือแนะนำ�ควบคุมขัน้ ตอน
ในการทำ�งานทั่วไป (guideline) ใช้พนักงานประจำ�การเพื่ออธิบายนำ� มีข้อเสียในแง่ต้นทุน
การผลิตหรือใช้เสียงบรรยายทีเ่ ป็นเสียงบันทึกของเสียงคน ซึง่ ไมส่ ามารถเปลีย่ นแปลงลักษณะ
เสียงและเนือ้ หาทีบ่ รรยายได้ และตอ้ งบันทึกเสียงใหมท่ กุ ครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นเนือ้ หา การใชค้ นพูด
หรือการใชเ้ สียงบันทึกดังกล่าวมีขอ้ จำ�กัดในหลายๆด้าน ทัง้ ในกรณีตอ้ งปรับเนือ้ หา หรือลักษณะ
เสี่ยง (เช่น ความเร็วหรือน้ำ�เสียงของเสียงบรรยาย) ต้องบันทึกใหม่ และที่สำ�คัญคือ เนื้อหา
เป็นรูปแบบที่ตายตัวไม่สามารถปรับให้ตอบโต้กับผู้ ใช้ ให้เหมาะตามสถานการณ์ได้ ขณะที่ใน
กระบวนการผลิตจะต้องมีการอบรมและแนะนำ�ควบคุมพนักงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและ
ขั้นตอนการผลิตตามจุดต่างๆ ในกระบวนการผลิต ที่อาจมีขั้นตอนที่ปรับเปลี่ยนไปบ้าง ทำ�ให้
ต้องบันทึกเสียงใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น “เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดอัตโนมัติ: วาจา” สามารถ
ช่วยสร้างเสียงบรรยายอัตโนมัติแทนการใช้คน จึงช่วยลดต้นทุนในการอบรมและสามารถ
ปรับเปลี่ยนข้อความ และให้บริการได้ตลอดเวลา โดยนำ�ผลงานวิจัยไปติดตั้งบน tablet จำ�นวน
300 เครือ่ งเพือ่ ติดตัง้ ตามจุดต่างๆ ภายในโรงงานเพือ่ ใช้ชว่ ยสร้างเสียงบรรยายโต้ตอบเกีย่ วกับ
กระบวนการผลิตให้แก่พนักงานในสายการผลิตและประกอบรถยนต์ ในประเทศไทยได้
จุดเด่น
• ลดต้นทุนในการอบรมพนักงานประจำ�การ
• ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะตามสถานการณ์ได้
• ให้บริการได้ตลอดเวลาผ่าน tablet
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำ�กัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
นักวิจัย : ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์
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ชุดสกัดน้ำ�มันไก่

และแปรรูปเป็นไบโอดีเซลจากน้ำ�เสียโรงงานชำ�แหละสัตว์ปีก

กากไขมันจาก
บ่อดักไขมัน

ชุดผลิตไบโอดีเซลขนาด ๑๐๐ ลิตร

น้ำ�มันไบโอดีเซลที่ได้

อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมีขนาดใหญ่และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จาก
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น หนึ่งในอุตสาหกรรมอาหารที่สำ�คัญคือ โรงงานแปรรูปไก่ ซึ่งจะมีของเสีย
จำ�พวกเนื้อเยื่อ ไขมันและน้ำ�มันไก่ (เรียกโดยรวมว่ากากไขมัน) ปะปนไปกับน้ำ�ล้างในการแปรรูป
มากถึงหลายพันลิตรต่อวันต่อโรงงาน เกิดเป็นน้ำ�เสียที่จำ�เป็นต้องได้รับการบำ�บัด ซึ่งปัจจุบันนิยม
ใช้กระบวนการบำ�บัดทางชีวภาพในบ่อขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เวลาและพื้นที่มาก ทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายใน
การบำ�บัดสูง ดังนัน้ การแปรรูปกากไขมันดังกล่าวจึงเป็นทางเลือกทีม่ ปี ระโยชนต์ อ่ โรงงานทัง้ ในแง่
ของการลดปริมาณของเสียที่จะต้องบำ�บัด ลดทรัพยากรที่ต้องใช้ ในการจัดการของเสียนี้ และยัง
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกากของเสียเหลือใช้ ในโรงงานได้
สวทช. ได้พัฒนาชุดสกัดน้ำ�มันไก่ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถสกัดน้ำ�มันไก่ออกจากกาก
ไขมันได้สูงกว่าร้อยละ 85 มีความรวดเร็วในการสกัดน้ำ�มันซึ่งใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง มีการติดตั้ง
หน่วยกรองกากของแข็งออกจากกากไขมันทีม่ ตี ะแกรงรองรับกากไขมันอยูภ่ ายใน และออกแบบให้เกิด
กระบวนการถ่ายเทความร้อนอย่างทั่วถึงโดยมีใบพัดกวนควบคู่กับการควบคุมความเร็วที่เหมาะสมใน
แต่ละช่วงการสกัด สามารถทำ�งานแบบกะหรือแบบกึ่งต่อเนื่องได้ ทำ�ให้มีความยืดหยุ่นที่จะรองรับ
ภาระน้�ำ เสีย (waste load) ที่ไมเ่ ท่ากันในแต่ละวันได้ และจากการทีเ่ ครือ่ งมีหลักการทำ�งานที่ไม่ซบั ซ้อน
และราคาไม่แพง จึงง่ายต่อการขยายขนาดและการดูแลรักษา นอกจากนี้ ได้พัฒนาชุดผลิตไบโอดีเซล
ขนาด 100 ลิตร เพือ่ เปน็ ชุดผลิตไบโอดีเซลที่ใช้กบั ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าแบบเอกพันธ์และวิวธิ พันธ์ได้ เมือ่ ใช้
ระบบวิวธิ พันธ์จะสามารถรองรับวัตถุดบิ ทีม่ คี า่ กรดสูงและกระบวนการไม่มนี �ำ้ เสียจากขัน้ ตอนการล้างน้�ำ
อย่างไรก็ตามเมื่อวัตถุดิบมีสิ่งเจือปนอื่นๆ ปะปนมากับน้ำ�เสียซึ่งไม่สามารถแยกออกจากน้ำ�มันไก่ได้
สามารถใชร้ ะบบเอกพันธท์ ม่ี คี วามสามารถในการเรง่ ปฏิกริ ยิ าไดส้ งู และมีผลกระทบจากสิง่ เจือปนนอ้ ยกวา่
จุดเด่น
• สกัดน้ำ�มันไก่ออกจากกากไขมันได้สูงกว่าร้อยละ 85 ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง
• ทำ�งานแบบกะหรือแบบกึง่ ต่อเนือ่ งได้ ทำ�ให้มคี วามยืดหยุน่ ทีจ่ ะรองรับภาระน้�ำ เสีย (waste
load) ที่ไม่เท่ากันในแต่ละวันได้
• หลักการทำ�งานที่ไมซ่ บั ซอ้ นและราคาไมแ่ พง จึงงา่ ยตอ่ การขยายขนาดและการดูแลรักษา
• ใช้กับวัตถุดิบที่มีสิ่งเจือปนได้
ผูร้ บั การถ่ายทอด : บริษทั บี ฟูด้ ส์โปรดักส์อนิ เตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
นักวิจัย : ดร. ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติิ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่คำ�ขอ 1301004787 วันที่ยื่นคำ�ขอ 26 สิงหาคม 2556
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เครื่องวัดและวิเคราะห์

ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ

ปริมาณฝุน่ ละอองในอากาศจำ�นวนมากในปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
กอ่ ให้เกิดปัญหาหลากหลาย อาทิ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคปอด รวมไปถึงมะเร็งปอด
ประกอบกับมีความต้องการของผู้ ใช้เครือ่ งตรวจวัดฝุน่ ละอองแพร่หลายกว้างมากขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา แต่ในปัจจุบนั ยังไมม่ ผี ผู้ ลิตเครือ่ งมือ
วัดฝุ่นที่มีมาตรฐานจำ�หน่ายในประเทศ โดยจะเป็นการนำ�เข้าเครื่องมือวัดจากต่างประเทศ
ทั้งหมด ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง
สวทช. จึงสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเครือ่ งวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
ในอากาศ (DustDETEC) ซึง่ เปน็ เครือ่ งมือวิเคราะห์ และเก็บตัวอย่างอากาศโดยวิธกี ารทางไฟฟ้า
สำ�หรับตรวจวัดฝุ่นละอองลอยขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมโครเมตร สำ�หรับใช้ ในการศึกษา
มลพิษทางอากาศ และการปนเปือ้ นของอนุภาคในผลิตภัณฑ์ มีขนาดกะทัดรัด น้�ำ หนักเบา ทนทาน
และประกอบขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศเป็นหลัก ซึ่งสามารถทำ�งานได้เทียบเคียงกับ
อุปกรณ์ที่มาจากต่างประเทศ รวมทั้งสามารถช่วยลดการพึ่งพาการนำ�เข้าจากต่างประเทศได้
อีกด้วย อีกทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ประกอบดว้ ย ชุดคัดแยกฝุน่ ละออง 2.5 และ 10 ไมโครเมตร ชุดให้ประจุไฟฟ้า ชุดดักจับไอออน
วงจรอิเล็กโทรมิเตอร์ ระบบการประมวลผลข้อมูล แหล่งจ่ายไฟแรงสูง ชุดควบคุมอุปกรณ์และ
ระบบควบคุมการไหลของของไหล และระบบการบันทึก เป็นต้น
จุดเด่น
• ตรวจวัดฝุน่ ละอองลอยขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมโครเมตรได้
• ขนาดกะทัดรัด น้�ำ หนักเบา และทนทาน
• ลดการพึ่งพาการนำ�เข้าจากต่างประเทศ เพราะประกอบขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ท่มี ีอยู่ใน
ประเทศเปน็ หลัก
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท เฟบิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
นักวิจัย : ผศ.ดร. พานิช อินต๊ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่คำ�ขอ 1001000983 วันที่ยื่นคำ�ขอ 1 กรกฎาคม 2553
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เครื่องย้อมเลือดอัตโนมัติ

เครือ่ งย้อมเลือดอัตโนมัติ (Automated Slide Stain) ทีม่ อี ยู่ในตลาด มีการทำ�งานที่
ซับซ้อนและราคาแพง สามารถจัดหาได้เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญเ่ ท่านัน้ ในขณะที่โรง
พยาบาลขนาดเล็กก็จำ�เป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์เลือดเช่นกัน แต่ ในปัจจุบันต้องใช้คนใน
การทำ�หน้าที่นี้ โดยการจับเวลาการทำ�งานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งพบว่าไม่สะดวกและอาจเกิด
ความผิดพลาดที่ทำ�ให้การตรวจไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร
สวทช. จึงได้พฒ
ั นาเครือ่ งยอ้ มเลือดอัตโนมัติ (Automated Slide Stain) เพือ่ เพิม่ ความ
สะดวกให้กับทางเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ โดยมีการทำ�งานในลักษณะเครื่องจักรที่เคลื่อน 2
แกนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Advanced RISC Machine: ARM) ควบคุมผ่านทางจอ
touch screen และมีอุปกรณ์ภายนอกประกอบไปด้วย ระบบเป่าลมร้อน และระบบเปิดปิดล้าง
น้�ำ โดยเครือ่ งสามารถทำ�งานแทนคนเพือ่ ชว่ ยเพิม่ ความสะดวก ลดเวลาในการทำ�งาน และลดขอ้
ผิดพลาด สามารถทำ�งานตอ่ เนือ่ งทัง้ วันได้ รวมถึงการออกแบบเน้นให้สามารถนำ�ไปพัฒนาต่อไป
จึงเลือกใช้อปุ กรณ์ทมี่ ตี น้ ทุนไม่สงู อีกทัง้ เครือ่ งมีความซับซ้อนไม่มากและสามารถนำ�ไปประกอบ
เองได้ ปัจจุบนั ได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีดงั กล่าวให้บริษทั เอกชนผลิตจำ�หน่ายในเชิงพาณิชย์ และ
มีการใช้งานจริง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แล้ว
จุดเด่น
• ลดเวลาในการทำ�งาน และลดข้อผิดพลาด
• ทำ�งานต่อเนื่องทั้งวัน
• นำ�ไปประกอบเองได้
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท เอ ดี ไอ เทคโนโลยี จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
นักวิจัย : ดร. อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติิ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา : อนุสทิ ธิบตั ร หมายเลขคำ�ขอ 1403000371 วันทีย่ น่ื คำ�ขอ 21 เมษายน 2557
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ระบบตรวจวัดสารระเหยและกลิ่น
ในพื้นที่อุตสาหกรรม

สารอินทรียร์ ะเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) เกิดจากการเผาไหม้
ของน้ำ�มัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งเกิดจากการปลดปล่อยออกมาจากการประกอบ
กิจการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันสาร VOCs ถูกใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น
การปลอ่ ยสาร VOCs จากโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนบริเวณ
รอบๆ พื้นที่อุตสาหกรรมได้
สวทช. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้พัฒนา
การใช้เทคนิคการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหย ด้วยหัวเซ็นเซอร์ โลหะออกไซด์ โดยจะเป็น
การตรวจวัดที่สามารถบอกปริมาณได้คร่าวๆ ซึ่งเป็นการตรวจวัดเบื้องต้น (screening test)
การตรวจในลักษณะนีจ้ ะเหมาะกับกลิน่ ที่ไม่ซบั ซ้อน อาจมีสารระเหยเพียงไม่กชี่ นิด หรือบริเวณ
โรงงานที่ ไม่มีกลิ่นรบกวนจากแหล่งอื่นๆ สำ�หรับข้อดีของเครื่องตรวจวัดสารระเหยและกลิ่นนี้
คือ สามารถเพิ่มจุดตรวจวัดได้หลายตำ�แหน่ง สามารถระบุทิศทางที่มาของกลิ่น และยังส่ง
สัญญาณออนไลน์ผ่านเครือข่ายเข้า application บนโทรศัพท์มือถือได้ หากพบว่า มีตำ�แหน่ง
ไหนที่ค่า VOCs เกินมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ ทำ�ให้ผู้ ใช้งานรู้ถึงปัญหาแหล่งที่มาของกลิ่นได้ทันที
และดำ�เนินการแก้ไขได้ทันท่วงที
จุดเด่น
• เพิ่มจุดตรวจวัดได้หลายตำ�แหน่ง
• ระบุทศิ ทางทีม่ าของกลิน่ และยังส่งสัญญาณออนไลน์ผา่ นเครือข่ายเข้า application
บนโทรศัพท์มือถือได้ทันที
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
นักวิจัย : นายรุ่งโรจน์ เมาลานนท์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติิ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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ถ้วยอะลูมิน่า

สำ�หรับใช้หลอมแก้วและภาชนะ
สำ�หรับรองเผาที่อุณหภูมิสูง

สืบเนื่องจากการทำ�งานทางด้านการหลอมแก้วต้องใช้อุณหภูมิสูง ดังนั้นภาชนะที่
นำ�มาใช้รองรับในกระบวนการหลอมแก้วต้องทนอุณหภูมิสูงและทน thermal shock ได้ดี
เดิมผู้ ใช้งานจะสัง่ ซือ้ ถ้วยอลูมนิ าจากต่างประเทศซึง่ มีราคาแพง รูปทรงจำ�กัดและนำ�มาใช้ซ�้ำ
อีกไม่ได้ เพราะการใช้ซ้ำ�ทำ�ให้มีการปนเปื้อนและส่วนผสมไม่ถูกต้อง
สวทช. ได้คิดค้นสูตรและกระบวนผลิตถ้วยอลูมินาใช้สำ�หรับหลอมแก้วขึ้นมาเพื่อลด
การนำ�เข้า โดยมีผทู้ ดลองใช้งานหลากหลายทัง้ ด้านงานวิจยั การศึกษา อุตสาหกรรมหลอมแก้ว
และการเผาพลอย เป็นต้น ถ้วยอลูมนิ าสำ�หรับใช้ ในการหลอมแก้วและภาชนะสำ�หรับรองเผาที่
อุณหภูมสิ งู หรือเรียกอีกอยา่ งหนึง่ วา่ “อลูมนิ าครูซเิ บิลและแผน่ รองเผา” ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ ใชส้ �ำ หรับ
เป็นภาชนะรองรับสารหรือวัสดุเข้าเผาในเตาเผา มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 1,700 องศา
เซลเซียส สามารถใช้ทดแทนถ้วยอลูมินาจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดีและมีต้นทุนต่ำ� อีกทั้ง
สามารถปรับรูปทรงได้ตามความต้องการของลูกค้าด้วย
จุดเด่น
• ใช้ทดแทนถ้วยอลูมินาจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดีและมีต้นทุนต่ำ�
• สามารถออกแบบและผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า
• ทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 1,700 องศาเซลเซียส
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท บุญมา อินดัสทรี้ จำ�กัด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
นักวิจัย : นางรุ่งอรุณ แสนงาม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์
Bacillus Spharicus strain 1593

เพื่อใช้ควบคุมลูกน้ำ�ยุงรำ�คาญ

ยุงรำ�คาญ (Culex) พบมากตามแหล่งน้ำ�ขังที่เป็นน้ำ�เน่าเสีย เมื่อกัดทำ�ให้เกิดแผล
พุพอง และทำ�ให้ตดิ เชือ้ แบคทีเรีย รวมถึงเป็นพาหะนำ�โรคไข้สมองอักเสบ โรคเท้าช้างในคน
และโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข ซึ่งโรคไข้สมองอักเสบพบได้ทุกวัยไม่เฉพาะในเด็กเท่านั้น
และเมื่อเป็นแล้วจะมีทำ�ให้พิการทางสมอง เมื่อหายก็ ไม่ปกติเหมือนเดิม
สวทช. และมหาวิทยาลัยมหิดล ไดร้ ว่ มทำ�การวิจยั เกีย่ วกับการใช้ Bacillus sphaericus
(Bs) ในการกำ�จัดลูกน้ำ�ยุงรำ�คาญ Cx. quinquefasciatus โดย Bs เป็นแบคทีเรียที่สร้างสารพิษ
ฆ่าลูกน้ำ�ยุงรำ�คาญและยุงก้นปล่องได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
องคก์ ารอนามัยโลกรับรองให้ ใช้ Bs สายพันธุ์ 1593 ในการควบคุมลูกน้�ำ ทัง้ สองชนิดนี้ ขอ้ ดีของ
Bs คือ คงทนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ดี จากการทดสอบประสิทธิภาพของ Bs ในระดับห้อง
ปฏิบัติการพบว่า สามารถฆ่าลูกน้ำ�ยุงรำ�คาญได้มากกว่าร้อยละ 99 ใน 1-2 วัน (ที่ความเข้มข้น
จุลนิ ทรีย์ 1x103 cfu/ml) นอกจากนี้ การทดสอบการใชง้ านจุลนิ ทรีย์ Bs รว่ มกับ B. thruringiensis
isaraelensis (Bti) ในภาคสนามทีช่ มุ ชนซอยพหลโยธิน ซึง่ มีขนาด 300-400 หลังคาเรือน พบว่า
ค่าเฉลีย่ จำ�นวนลูกน้�ำ ลดลงประมาณรอ้ ยละ 80 หลังทำ�การฉีดพ่นไปแล้ว 28 วัน เพือ่ ให้การควบคุม
ยุงและลูกน้�ำ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ให้ฉดี พ่นจุลนิ ทรียท์ กุ 5 สัปดาห์ ควบคูก่ บั การใช้หมอกควัน
กำ�จัดยุงตัวแก่หลังการฉีดพ่นจุลินทรีย์ฆ่าลูกน้ำ�เป็นเวลา 2-3 วัน
จุดเด่น
• ฆา่ ลูกน้�ำ ยุงรำ�คาญและยุงกน้ ปลอ่ งได้โดยไมเ่ ปน็ อันตรายตอ่ คน สัตว์ และสิง่ แวดลอ้ ม
• คงทนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ดี
• สามารถฆ่าลูกน้ำ�ยุงรำ�คาญได้มากกว่าร้อยละ 99 ภายในระยะเวลา 1-2 วัน
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557
นักวิจัย : ศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด มหาวิทยาลัยมหิดล
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : องค์ความรู้
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เครื่องยกผู้ป่วย

ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาในการเคลือ่ นไหว อาทิ ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ ต้องอาศัยผูด้ แู ลชว่ ยยกตัว
ในการขึ้นลงเตียง หรือเก้าอี้ เพื่อไปทำ�กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจทำ�ให้ผู้ดูแลมีปัญหาปวดหลัง
หรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ เครื่องยกผู้ป่วยจึงมีความสำ�คัญอย่างมากในการลดภาระของ
ผู้ช่วยเหลือ ในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องยกผู้ป่วยใช้มากนัก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มี
การผลิตเครือ่ งยกผูป้ ว่ ยในเชิงพาณิชย์ ทำ�ให้ตอ้ งนำ�เข้าจากต่างประเทศ ซึง่ มีราคาค่อนข้างสูง
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาทางด้านการใช้งานที่ ไม่สะดวก เนื่องด้วยปริมาณผู้ป่วยในสถาน
พยาบาลที่มีจำ�นวนมาก และพื้นที่ ให้บริการที่มีจำ�กัด
สวทช. จึงออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องยกผู้ป่วยให้เหมาะสมกับสภาพการใช้
งานในประเทศไทย และสามารถผลิตได้ ในเชิงพาณิชย์ขึ้น ต้นแบบที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้มีคุณสมบัติ
ที่ใกล้เคียงผลิตภัณฑ์เครือ่ งยกผูป้ ว่ ยจากตา่ งประเทศ สามารถยกผูป้ ว่ ยทีม่ นี �้ำ หนักไดส้ งู ถึง 120
กิโลกรัมได้อย่างปลอดภัย ใช้ระบบไฟฟ้าในการยก ทำ�ให้มีการยกที่นุ่มนวลกว่าระบบไฮโดรลิก
สามารถถอดประกอบไดเ้ พือ่ สะดวกในการขนส่ง มีหน้าจอแสดงสถานะของแบตเตอรี่ มีสญ
ั ญาณ
เตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด สามารถต่อใช้กับไฟฟ้าภายในบ้านได้ มีปุ่มหยุดการทำ�งานฉุกเฉิน
สะดวกต่อการสร้างและซ่อมแซมเนื่องจากชิ้นส่วนส่วนใหญ่สามารถหาได้ภายในประเทศ
ตน้ แบบเครือ่ งยกผูป้ ว่ ยทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ ผ่านการทดสอบการใช้งานโดยนักกายภาพบำ�บัด จากภาค
วิชากายภาพบำ�บัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเครื่องยกผู้ป่วยให้แก่บริษัทเอกชนเพื่อจำ�หน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว
จุดเด่น
• ยกผู้ป่วยที่มีน้ำ�หนักได้สูงถึง 120 กิโลกรัมได้อย่างปลอดภัย
• ใช้ระบบไฟฟ้าในการยก จึงนุ่มนวลกว่าระบบไฮโดรลิก และสามารถต่อใช้กับไฟฟ้า
ภายในบ้านได้
• ถอดประกอบได้เพื่อสะดวกในการขนส่ง สะดวกต่อการซ่อมแซมเนื่องจากชิ้นส่วน
ส่วนใหญ่สามารถหาได้ภายในประเทศ
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท สยามอินเตอร์เทค เทคโนโลยี จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
นักวิจัย : ดร. พสุ สิริสาลี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่คู่มือ 31489 วันที่รับคู่มือ 29 ธันวาคม 2554
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จุลินทรีย์

เพื่อการผลิตเป็นเอนไซม์เสริมในอาหารสัตว์

ในการเลีย้ งสัตวเ์ ศรษฐกิจ เชน่ สุกรและสัตวป์ กี มีการใช้เอนไซมเ์ สริมลงในสูตรอาหาร
สัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อย ทำ�ให้ ใช้ประโยชน์ของอาหารได้เต็มที่ ในการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ จึงช่วยลดต้นทุนในการผลิต และลดปัญหามลภาวะจากมูลสัตว์
สวทช. ร่วมกับบริษัทเอกชนผู้ดําเนินธุรกิจสินค้าปศุสัตว์ ในการคัดเลือกสายพันธุ์
จุลินทรีย์ ที่สามารถผลิตเอนไซม์ ในกลุ่มย่อยเยื่อใยในปริมาณสูง และทำ�งานได้ดีที่อุณหภูมิสูง
และในช่วง pH กว้าง จึงเหมาะสมกับระบบทางเดินอาหารของสัตว์ และได้พัฒนากระบวนการ
เพิม่ ปริมาณจุลนิ ทรียภ์ ายใตส้ ภาวะทีเ่ หมาะสมด้วยเทคนิคการหมักแบบอาหารแข็ง (solid state
fermentation) และกระบวนการห่อหุ้มเอนไซม์ เพื่อให้ทนความร้อนในกระบวนการอัดเม็ดได้
ดีขึ้น ทั้งนี้ สวทช. ได้อนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิผลงานวิจัยดังกล่าว เพื่อการผลิตเป็นสารเสริม
อาหารสัตว์ ในเชิงพาณิชย์
จุดเด่น
• เป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ ในกลุ่มย่อยคาร์ โบไฮเดรตในปริมาณสูง
• เป็นเอนไซม์ที่ทำ�งานได้ดีที่อุณหภูมิสูงและในช่วง pH กว้าง จึงเหมาะสมกับระบบ
ทางเดินอาหารของสัตว์
• มีเทคโนโลยีการเพิม่ ปริมาณจุลนิ ทรียแ์ ละการหอ่ หุม้ เอนไซมท์ เี่ หมาะสมกับการผลิต
เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ในระดับอุตสาหกรรม
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
นักวิจัย : ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์

ออกซิเจนละลายน้ำ�แบบพกพา
(3 Minute DO Test Kit)

ปัจจุบันชุดทดสอบออกซิเจนในน้ำ�ที่มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานยังคงต้อง
นำ�เข้าจากต่างประเทศ และมีราคาค่อนข้างสูง ส่วนชุดทดสอบทีผ่ ลิตได้ ในประเทศนัน้ ถึงแม้
ราคาถูก แต่ยังมีข้อจำ�กัดด้านขั้นตอนการทดสอบที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และใช้เวลานาน
สวทช. จึงพัฒนาชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ออกซิเจนละลายน้ำ�แบบพกพา ซึ่งอาศัย
หลักการเปลี่ยนแปลงสีที่เกิดจากปฏิกิริยารีดอกซ์ (การรับส่งอิเล็กตรอน) ระหว่างสารเคมีกับ
ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ�ตัวอย่าง ความเข้มของสีเมื่อเทียบกับแผ่นเทียบสีจะทำ�ให้ทราบ
ปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ�ในเวลาเพียง 3 นาที ชุดทดสอบนี้ถูกออกแบบให้มี
ขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวก สามารถนำ�ไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
น้ำ�ได้ทั้งในน้ำ�จืดและน้ำ�เค็ม รวมถึงใช้ ในการดูแลคุณภาพน้ำ�ในสิ่งแวดล้อม และมีราคาถูกกว่า
ชุดทดสอบที่นำ�เข้าจากต่างประเทศกว่า 3 เท่า (ประมาณ 1,500 - 2,000 บาท) สวทช. ได้
ถา่ ยทอดเทคโนโลยีใหแ้ กบ่ ริษทั เอกชนผลิตเพือ่ จำ�หน่ายในประเทศ และมีแผนขยายตลาดไปยัง
ต่างประเทศในอนาคตอีกด้วย
จุดเด่น
• ใช้งานง่าย เพียงหยดน้ำ�ตัวอย่างบนส่วนผสมสารเคมีแล้วเทียบสี
• ขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวก เหมาะแก่การใช้งานในภาคสนาม
• ราคาถูกกว่าชุดทดสอบที่นำ�เข้าจากต่างประเทศกว่า 3 เท่า
• สภาวะความถูกต้องแม่นยำ�เท่าวิธีการดั้งเดิม
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท อีโค ไซเอนทิฟิค จำ�กัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556
นักวิจัย : ดร. สรวง สมานหมู่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : อนุสทิ ธิบตั ร เลขทีค่ �ำ ขอ 1203000917 วันทีย่ น่ื คำ�ขอ 30 สิงหาคม 2555
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เครื่องสกัดน้ำ�มันปาล์มแบบแยกกะลาเม็ดใน
โดยไม่ ใช้ไอน้ำ�

ปัจจุบันกระบวนการสกัดน้ำ�มันปาล์มแบบแยกเม็ดโดยไม่ ใช้ ไอน้ำ�จะเหมาะสำ�หรับ
การผลิตในโรงงานขนาดใหญ่ โดยไอน้�ำ ที่ใช้มผี ลทำ�ให้น�้ำ ผสมอยู่ในน้�ำ มัน นอกจากนี้ อุณหภูมสิ งู
จากการใช้ไอน้�ำ ในขัน้ ตอนการแยกผลจากทะลายปาล์มทำ�ให้ได้กากเหลือทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
ต่�ำ ลง ก่อให้เกิดน้�ำ เสียเป็นปริมาณมาก และต้องใช้ ไฟฟ้าปริมาณมากในกระบวนการสกัดน้�ำ มัน
ปาล์ม การตั้งโรงงานสกัดน้ำ�มันปาล์มซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง ใช้พื้นที่ประมาณ 30,000 ไร่ และ
ต้องมีก�ำ ลังการผลิตไม่ต�่ำ กว่า 15 ตันทะลายปาลม์ สดตอ่ ชัว่ โมง สว่ นกระบวนการสกัดน้�ำ มันปาลม์
แบบรวมกะลาเม็ดในโดยไม่ใช้ ไอน้ำ�น้ำ�มันที่ ได้เป็นน้ำ�มันผสมระหว่างน้ำ�มันเม็ดในปาล์มและ
น้ำ�มันจากเนื้อปาล์ม ซึ่งเป็นน้ำ�มันเกรดบีที่มีราคาจำ�หน่ายค่อนข้างต่ำ�
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สวทช. จึงได้ทำ�การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำ�มันปาล์มแบบแยก
กะลาเม็ดในโดยไม่ใช้ไอน้�ำ ขนาดการผลิต 1 ตันทะลายปาลม์ ตอ่ ชัว่ โมง เพือ่ ใชง้ านในชุมชน ขอ้ ดี
คือ ใชพ้ น้ื ทีข่ นาดเล็ก ในระบบไมม่ อี ปุ กรณก์ �ำ เนิดไอน้�ำ สามารถเคลือ่ นที่ไปยังแหลง่ เพาะปลูกปาลม์
ได้งา่ ย ใช้งานสะดวกประหยัดพลังงาน และไมก่ อ่ ใหเ้ กิดน้�ำ เสีย เครือ่ งสกัดน้�ำ มันปาลม์ ทีพ่ ฒ
ั นา
ขึน้ เป็นระบบทำ�งานต่อเนือ่ งกึง่ อัตโนมัติ สามารถผลิตน้�ำ มันปาล์มเกรดเอทีม่ ปี ริมาณความชืน้ และ
กรดไขมันอิสระต่ำ� และกากเหลือจากกระบวนการสกัดนำ�ไปเป็นอาหารสัตว์ได้
จุดเด่น
• ใช้พื้นที่ขนาดเล็กทำ�ให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังแหล่งเพาะปลูกปาล์มได้ง่าย
• ประหยัดพลังงาน และไม่ก่อให้เกิดน้ำ�เสีย
• ผลิตน้ำ�มันปาล์มเกรดเอที่มีปริมาณความชื้นและกรดไขมันอิสระต่ำ�
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท สยาม ดุท เคพีเอ็น ไมนิง อินเตอร์เทรด จำ�กัด
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
นักวิจัย : ดร. เอกรัตน์ ไวยนิตย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่คำ�ขอ 0801002859 วันที่ยื่นคำ�ขอ 6 มิถุนายน 2551
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การออกแบบและพัฒนา

เครื่องขัดลูกหมาก

ลูกหมากหูรอ้ ยเป็นผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำ เป็นต้องมีในเครือ่ งจักรระบบอัตโนมัติ เพือ่ ชว่ ยใน
การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนของการขัดเงาผิวของชิ้นงาน ปัจจุบันการขัดเงาผิวของ
ชิน้ งานอาศัยการใช้แรงงานสูง ซึง่ สง่ ผลให้มกี �ำ ลังการผลิตสูงสุดตอ่ หัวขัดตอ่ วันต่�ำ นอกจากนี้
ผูผ้ ลิตยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมาทดแทนหรือเพิม่ เติม เนือ่ งจากการทำ�งานดังกล่าว
เป็นงานทีต่ อ้ งใช้ความชำ�นาญ และการใช้แรงงานขัดชิน้ งานอาจทำ�ให้เกิดอันตรายกับผูป้ ฏิบตั ิ
งานได้
สวทช. จึงทำ�การออกแบบและพัฒนาเครือ่ งขัดลูกหมากขึน้ โดยแบ่งการทำ�งานเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนระบบกลไกของเครือ่ งขัดลูกหมาก และสว่ นของระบบไฟฟ้าและควบคุม เครือ่ งขัดเงา
ดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับใช้ได้กับลูกหมาก 2 ขนาด และใช้
ระยะเวลาในการขัดเงาเพียง 45 วินาทีต่อชิ้นงาน ใน 1 วัน (8 ชั่วโมงทำ�งาน) สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขัดเงาชิ้นงานจาก 300 เป็น 600 ชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ ยังช่วยบริหาร
กำ�ลังคนไปใช้ปฏิบัติงานในขั้นตอนอื่นๆ ที่จำ�เป็นได้ และช่วยลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย
จุดเด่น
• ปรับใช้ได้กับลูกหมาก 2 ขนาด
• เพิ่มประสิทธิภาพในการขัดเงาชิ้นงานจาก 300 เป็น 600 ชิ้นต่อวัน
• ลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท อุตสาหกรรมอะไหล่ (1999) จำ�กัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555
นักวิจัย : ดร. ธนกร ตันธนวัฒน์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
และ ดร. วุฒิภัทร คอวนิช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่คำ�ขอ 1201002686 วันที่ยื่นคำ�ขอ 6 มิถุนายน 2555
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ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง

สำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ ใช้เชื้อเพลิงคู่

โดยปกติแล้วการติดตัง้ ระบบแก๊สในรถยนตท์ ี่ ใช้เครือ่ งยนตด์ เี ซลนัน้ ไมส่ ามารถทำ�ได้
เนือ่ งจากระบบการเผาไหม้ ในห้องเชือ้ เพลิงของเครือ่ งยนตด์ เี ซลไมไ่ ด้ ใช้หวั เทียนในการสร้าง
ประจุไฟเพือ่ เผาไหม้ แตแ่ ก๊สมีความจำ�เป็นต้องใช้ตวั สร้างประกายไฟในการจุดระเบิด เครือ่ งยนต์
ดีเซลใช้การอัดในห้องเชือ้ เพลิงทำ�ให้เกิดความหนาแน่นและเกิดความร้อนในห้องเผาไหม้จน
เชื้อเพลิงจุดระเบิดได้เอง
สวทช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีในการทำ�กล่องควบคุมและประเมินผลแก๊ส (Electronic Control Unit: ECU) และเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความเร็ว และความเร่ง เพื่อควบคุม
การฉี ด แก๊ ส และน้ำ � มั น ดี เ ซลผสมกั น โดย ECU จะควบคุ ม ปริ ม าณแก๊ ส และน้ำ � มั น ให้ มี
ความเหมาะสมต่อการใช้งานและรอบเครื่องยนต์ กล่าวคือ ควบคุมการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
แก๊สและน้ำ�มันดีเซล กรณีที่ใช้แก๊ส NGV จะจ่ายแก๊สร้อยละ 90 ร่วมกับน้ำ�มันร้อยละ 10
ส่วนกรณีที่ใช้แก๊ส LPG จะจ่ายแก๊สร้อยละ 70 ร่วมกับน้ำ�มันร้อยละ 30 เพื่อรักษาเครื่องยนต์
ไม่ให้สึกหรอในระยะยาว และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึงร้อยละ 50
จุดเด่น
• ควบคุมปริมาณแก๊สและน้�ำ มันใหม้ คี วามเหมาะสมตอ่ การใชง้ านและรอบเครือ่ งยนต์
• รักษาเครื่องยนต์ไม่ให้สึกหรอในระยะยาว
• ลดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึงร้อยละ 50
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ทีโอ จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555
นักวิจัย : ดร. ธีระ ภัทราพรนันท์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่คำ�ขอ 0601005411 วันที่ยื่นคำ�ขอ 2 พฤศจิกายน 2549
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เครื่องทำ�ความสะอาดเมล็ดงา

ปัจจุบนั การเก็บเกีย่ วผลผลิตเมล็ดงา จำ�เป็นต้องใช้แรงงานเกษตรกร เนือ่ งจากงาเป็น
พืชทีเ่ มล็ดสุก-แกไ่ มพ่ ร้อมกัน และเปลือกฝักมักจะแตกออกทำ�ให้เมล็ดลว่ งหลน่ สูญเสียและ
รวบรวมทำ�ความสะอาดได้ยาก ส่งผลเสียต่อคุณ ภาพของผลผลิต การพัฒนาเครื่องทำ�
ความสะอาดเมล็ดงาที่ช่วยคัดแยกเมล็ดงาที่ ได้ภายหลังจากการกะเทาะออกจากฝัก ซึ่งจะมี
สว่ นของเศษใบ กิง่ และเปลือกฝักติดมาด้วยให้สะอาดจึงมีความจำ�เป็น เพือ่ ประหยัดแรงงาน
และเวลาในการทำ�ความสะอาดเมล็ดงา
สวทช. จึงได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาเครือ่ งทำ�ความสะอาดเมล็ดงา
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ ามารถแยกชิน้ ส่วนขนาดใหญจ่ ากเมล็ดงาลาน โดยใชข้ นาดตะแกรงตา่ งกัน และ
แยกสว่ นปนเปือ้ นขนาดเล็กทีเ่ บากว่าเมล็ดโดยใช้แรงลม และสามารถลดความชืน้ โดยใช้ไฟส่อง
การทำ�งานของเครือ่ งได้ออกแบบกรวยให้มลี นิ้ ชักเลือ่ นปิด-เปิด เพือ่ ควบคุมปริมาณการไหลของ
เมล็ดงาที่ยังมีสิ่งปนเปื้อนโดยปิดลิ้นชักไว้ก่อน จากนั้นมอเตอร์จะหมุนพูเล่เขย่าตะแกรงร่อน
ชั้นแรก และทำ�ให้ระบบเป่าฝุ่นทำ�งาน เพื่อแยกสิ่งปนเปื้อนขนาดใหญ่ออก เมล็ดงาคละขนาด
จะไหลผา่ นตะแกรงร่อน เพือ่ แยกเมล็ดงาขนาดเล็ก เศษกอ้ นหิน และเศษโลหะออก หลังจากนัน้
จะไหลผ่านแม่เหล็ก เพื่อแยกเศษโลหะออก เมล็ดงาขนาดเล็กจะผ่านลงตะแกรงร่อนละเอียด
และไหลผา่ นแผ่นโลหะร้อนเพือ่ ส่องไฟสปอตไลตท์ ที่ �ำ ไวเ้ ปน็ ชัน้ ๆ เพือ่ เพิม่ ความรอ้ นกับเมล็ดงา
พรอ้ มกับทำ�ใหฝ้ นุ่ ผงทีเ่ บาและเมล็ดลีบถูกคัดออกก่อนจะผ่านลงสูภ่ าชนะรองรับ จนได้เมล็ดงา
ที่มีขนาดสม่ำ�เสมอ และสะอาดเฉลี่ยร้อยละ 98.9 พร้อมเข้าเตาอบต่อไป
จุดเด่น
• แยกสิ่งปลอมปนได้ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
• คัดขนาดเมล็ดงาที่สม่ำ�เสมอกันได้
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ชุมสิน ฟูด อินดัสทรี จำ�กัด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555
นักวิจัย : ผศ. กาญจนา บันสิทธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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ซอฟต์แวร์แพล็ตฟอร์ม

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ค้นหาศัพท์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Platform Lexidroid)

พจนานุกรมที่มีอยู่ ในปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ ในแบบรูปเล่ม หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง
ก็สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองผู้ ใช้ที่ ไม่รู้ความหมายของศัพท์ พจนานุกรมจึงมีประโยชน์ ในการใช้
บอกความหมาย รวมทัง้ การสะกดคำ� และบางพจนานุกรมจะบอกการออกเสียงและชนิดของคำ�
ด้วย แตบ่ างครัง้ พบวา่ เมือ่ เปิดหาความหมายแลว้ คำ�แปลที่ได้ไมส่ ามารถทำ�ใหเ้ กิดความกระจา่ ง
อุ ป สรรคสำ � คั ญ ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาโปรแกรมประมวลผลภาษาธรรมชาติ ป ระการหนึ่ ง คื อ
การขาดแคลนคลังข้อมูลภาษาขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งคำ�ศัพท์พื้นฐานในภาษา ข้อมูลทาง
วากยสัมพันธ์ ความหมาย และสถิติการปรากฏคำ�อีกด้วย
การสร้างพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ตามที่ต้องการนั้น
ผู้พัฒนาระบบจำ�เป็นต้องเรียนรู้ โปรแกรม และต้องมีทักษะความสามารถในการเขียนโปรแกรม
สูง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการนำ�เทคโนโลยีไปประยุกต์ สวทช. จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์แพล็ตฟอร์ม
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยดข์ นึ้ เพือ่ ชว่ ยใหน้ กั วิจยั พัฒนาสามารถ
สร้างข้อมูลและพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ได้งา่ ยยิง่ ขึน้
ลดความซับซอ้ นในการพัฒนาโปรแกรม ลดเวลาในการศึกษาพัฒนาทีต่ อ้ งการสรา้ งตน้ แบบอยา่ ง
รวดเร็ว
จุดเด่น
• เป็นซอฟต์แวร์แพล็ตฟอร์มที่ทำ�ให้นักวิจัยหรือนักพัฒนาสามารถนำ�ไปสร้างข้อมูล
และพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้
เองตามที่ต้องการ ซึ่งซอฟต์แวร์นี้ ไม่มีขายตามท้องตลาด
• เป็นต้นแบบซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้พัฒนาต่อยอดกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
(android)
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ไทยเวย์ โปรดักส์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556
นักวิจัย : ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
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กระบวนการเตรียมน้ำ�ยางข้น

เพื่อการผลิตจุกนมหลอก ที่ปราศจาก
Tetramethyl Thiuram Disulphide (TMTD)
จุ ก นมและจุ ก นมหลอกที่ ผ ลิ ต จากยาง
ธรรมชาติต้องคำ�นึงถึงสุขอนามัยและความสะอาด
เพราะต้ อ งใช้ โดยตรงกั บ ทารก จึ ง มี ข้ อ กำ � หนด
เรื่องปริมาณของโลหะเป็นพิษต่างๆ อาทิ ตะกั่ว
แคดเมียม สารหนู ปรอท รวมถึง Zinc Oxide (ZnO)
ที่อยู่ในกระบวนการรักษาสภาพน้ำ�ยาง
แต่ระบบการรักษาสภาพน้�ำ ยางสดและน้�ำ ยางข้นที่ใช้กนั ทัว่ ไปยังใช้แอมโมเนียร่วมกับ
Tetramethyl Thiuram Disulphide (TMTD) และ ZnO ซึ่งมีข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าสาร
ดังกล่าวเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
สวทช. จึงศึกษาวิธีการเตรียมน้ำ�ยางข้นชนิดไร้แอมโมเนียขึ้น เพื่อใช้ ในกระบวนการ
ผลิตจุกนมยาง โดยใชส้ ารรักษาสภาพน้�ำ ยางสดทีเ่ รียกว่า TAPS (Thai Advanced Preservative
System) แทนการใช้สารเดิม TAPS เป็นสารพิเศษใช้ผสมน้ำ�ยางสดในอัตราส่วนร้อยละ 0.4
เท่ากับสารเดิม แต่จะส่งผลให้น้ำ�ยางข้นที่ ได้ ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ของสิ่ง
มีชีวิต ไม่มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ ประหยัดเวลาและแรงงาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใน
อากาศ และไมเ่ กิดกากตะกอนขีแ้ ป้งซึง่ ชว่ ยลดปัญหาการบำ�บัดน้�ำ เสีย เนือ่ งจากไม่มกี ารใช้กรด
ซัลฟิวริก น้ำ�ยางที่ ได้จึงมีความปลอดภัยสูงเหมาะสำ�หรับใช้ ในกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทจุกนมยางสำ�หรับเด็กทารก
จุดเด่น
• น้ำ�ยางข้นที่ได้ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ
• มีความปลอดภัยสูง เพราะไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
• ไม่เกิดกากตะกอนขี้แป้งและลดปัญหาการบำ�บัดน้ำ�เสีย
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ไทยเมด เบบี้โปรดักส์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
นักวิจัย : ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา : ความลับทางการค้าเลขทีค่ �ำ ขอ ลค. 6743 วันทีย่ น่ื คำ�ขอ 9 กรกฎาคม 2555
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ชุดตรวจไวรัส IHHNV

โดยใช้เทคนิค Loop Mediated Isothermal
Amplification (LAMP) ร่วมกับการแปรผล
ด้วยเทคนิค Lateral Flow Dipstick (LFD)

การเพาะเลีย้ งกุง้ ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมทีส่ �ำ คัญอย่างหนึง่ ของประเทศไทย แต่โรคที่
เกิดจากเชือ้ ไวรัสชนิดต่างๆ เป็นสาเหตุส�ำ คัญทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายอย่างมากในอุตสาหกรรม
การเลีย้ งกุง้ ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทัว่ โลก โรคติดเชือ้ ไวรัสทีส่ �ำ คัญ คือ โรคแคระแกรน
ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส IHHNV (Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis
Virus) เป็นโรคไวรัสทีพ่ บได้ทวั่ ไปในระหวา่ งการเลีย้ งในบอ่ สง่ ผลใหก้ งุ้ ทีต่ ดิ เชือ้ ดังกลา่ วมีขนาด
แคระแกรน และผลผลิตต่ำ� ทำ�ให้เกษตรกรขาดทุน ดังนั้น การตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสในกุ้งที่
เกษตรกรสามารถทำ�ได้เองจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง
สวทช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจไวรัส IHHNV โดยใช้เทคนิค Loop Mediated
Isothermal Amplification (LAMP) ร่วมกับการแปรผลด้วยเทคนิค Lateral Flow Dipstick
(LFD) ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจโรคแคระแกรนที่เกิดจากเชื้อไวรัส IHHNV ได้เอง
อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ� มีกระบวนการตรวจที่ ไม่ยุ่งยากและวิเคราะห์ผลได้ง่าย ชุดตรวจ
ไวรัส IHHNV ใช้สำ�หรับตรวจการติดเชื้อไวรัส IHHNV ในตัวอย่างกุ้ง รวมทั้งสัตว์พาหะ โดย
ใช้เวลาในการตรวจเพียง 45 นาที ชุดตรวจดังกลา่ วจะชว่ ยลดความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการระบาด
ของเชื้อไวรัส IHHNV
จุดเด่น
• กระบวนการตรวจที่ไม่ยุ่งยากและวิเคราะห์ผลได้ง่าย
• ใช้เวลาในการตรวจเพียง 45 นาที
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556
นักวิจัย : ดร. วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา : อนุสทิ ธิบตั ร เลขทีค่ �ำ ขอ 1203000518 วันทีย่ น่ื คำ�ขอ 25 พฤษภาคม 2555
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ชุดตรวจไวรัส YHV

โดยใช้เทคนิค LAMP ร่วมกับ
การแปรผลด้วยเทคนิคการตกตะกอนอนุภาคทองคำ�
(Nano-Gold)

การเลีย้ งกุง้ ในประเทศไทยสามารถทำ�รายได้เข้าสูป่ ระเทศได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม
ในระยะหลังนีก้ ารติดเชือ้ ไวรัสโรคหัวเหลือง (Yellow-head virus: YHV) ได้กอ่ ให้เกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนัน้ การวินจิ ฉัยและการป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสในกุง้ จึงเป็นสิง่
จำ�เป็นอย่างยิ่ง
สวทช. จึงได้พัฒนาชุดตรวจไวรัส YHV ขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส
กอ่ โรคหัวเหลืองในกุง้ โดยการเพิม่ สารพันธุกรรมของไวรัสในหลอดทดลองโดยใช้เทคนิค Loop
Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ร่วมกับการแปรผลด้วยเทคนิคการตกตะกอน
อนุภาคทองคำ� ซึ่งใช้เวลาในการอ่านผลไม่เกิน 1 นาที วิธีการนี้ใช้เวลารวมเพียง 1 ชั่วโมง 10
นาที และไม่ต้องใช้เครื่อง Thermal Cycler และเครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้า
จึงเหมาะกับการใช้งานในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
จุดเด่น
• ใช้เวลารวมเพียง 1 ชั่วโมง 10 นาที
• เหมาะกับการใช้งานในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556
นักวิจัย : ดร. วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา : อนุสทิ ธิบตั ร เลขทีค่ �ำ ขอ 1203000772 วันทีย่ น่ื คำ�ขอ 26 กรกฎาคม 2555
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย

(Thai Speech Assessment: TSA)

ปัจจุบันมีผู้ที่มีปัญหาด้านการสื่อสารจำ�นวนมากที่สื่อสารออกมาไม่ได้และนับวันผู้มี
ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ที่มีความบกพร่องเหล่านี้มักมีปัญหาพฤติกรรมและ
อารมณ์ร่วมด้วย ส่งผลต่อการปรับตัวทางสังคมได้
สวทช. จึงได้พัฒนาโปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย (TSA) เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหา
ด้านการสื่อสาร สามารถแสดงความต้องการหรือความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โปรแกรม TSA
เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมช่วยการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย 3 โปรแกรม ได้แก่ (1) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการประเมินเสียงพูดภาษาไทย โปรแกรมนี้เหมาะสำ�หรับผู้พิการที่ ไม่สามารถ
ควบคุมเสียงและจังหวะการพูดได้ ซี่งโปรแกรม TSA จะช่วยให้ผู้พิการได้ฝึกการออกเสียง โดย
เน้นที่ความดัง ระดับเสียง จังหวะการพูดและการหายใจ (2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วย
สื่อสารสำ�หรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร (โปรแกรมปราศรัย) โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้ที่สูญเสีย
ความสามารถในการพูด เช่น คนใบ้ ให้สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้ โดยผ่านรูปภาพ ข้อความ
และเสียงทีบ่ นั ทึกไว้ ในโปรแกรม และ (3) ระบบช่วยสือ่ สารในห้องไอซียแู ละผูป้ ว่ ยระหว่างพักฟืน้
หรือระบบไอซียทู อล์ก (ICU Talk) ระบบถูกออกแบบใหร้ บั คำ�สัง่ จากผูป้ ว่ ยไดห้ ลายรูปแบบ ขึน้ อยู่
กับความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น กดปุ่มสวิทซ์ ระบบทัชสกรีน
หรือประมวลผลแบบอิมเมจจากการเคลือ่ นไหวต่างๆ จึงเหมาะสำ�หรับใช้กบั ผูป้ ว่ ยทีพ่ ดู ไม่ได้และ
ไม่สามารถควบคุมการทำ�งานของร่างกายได้อย่างปกติ
จุดเด่น
• รับคำ�สัง่ จากผูป้ ว่ ยได้หลายรูปแบบขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการควบคุมการเคลือ่ นไหว
ของร่างกาย
• ใช้กับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้และไม่สามารถควบคุมการทำ�งานของร่างกายได้อย่างปกติ
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ดี.เค. มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556
นักวิจัย : ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
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สารสกัด Capsaicin
จากพริกพันธุ์อัคนีพิโรธ

ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา

พริกลูกผสมอัคนีพิโรธ เป็นพืชกึ่งยืนต้น สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายฤดู ปรับตัวได้ดี
ทนทานตอ่ โรคแอนแทรคโนส ผลผลิตพริกสดสูงประมาณ 3,600 กิโลกรัมตอ่ ไร่ (เก็บเกีย่ วได้
4 ครั้ง) พันธุ์อัคนีพิโรธให้ผลผลิตสารเผ็ด (capsaicin) ประมาณ 1 กิโลกรัม จากพริกแห้ง
ประมาณ 32 กิโลกรัม ซึ่งพริกแห้งของพริกขี้หนูพันธุ์จินดาต้องใช้ประมาณ 616 กิโลกรัม
โดยสาร capsaicin สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมสำ�คัญในผลิตภัณฑ์ยาเพื่อ
การจำ�หน่ายได้
สวทช. ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำ�การวิจัยและพัฒนาพันธุ์
พริกที่มีความเผ็ดสูง เพื่อการพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัว จาก
การวิจัยสามารถปรับปรุงพันธุ์ได้เป็นพริกพันธุ์อัคนีพิโรธ ซึ่งมีความเผ็ด 500,000 สโคว์วิลล์
เทียบเท่าพริกที่มีความเผ็ดติดอันดับโลก เช่น พริกฮาบาเนโรสีแดง (Red Savina habanero)
สารสกัด capsaicin ของพริกนิยมนำ�มาใช้ประโยชน์ทางเภสัชวิทยา เนื่องจากความเผ็ดร้อนมี
สรรพคุณช่วยลดอาการปวดบวม ฟกช้ำ� และเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตได้
จุดเด่น
• มีความเผ็ดสูงมากกวา่ 500,000 สโคว์วลิ ล์ (พริกขีห้ นูมคี วามเผ็ดอยูใ่ นช่วง 30,00050,000 สโคว์วิลล์)
• ผลผลิตพริกสดสูงประมาณ 3,600 กิโลกรัม/ไร่ (เก็บเกี่ยวได้ 4 ครั้ง)
• มีสรรพคุณช่วยลดอาการปวดบวม ฟกช้ำ� และเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตได้
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำ�กัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555
นักวิจัย : รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทรัพย์สินทางปัญญา : คุ้มครองพันธุ์ ใหม่ เลขที่คำ�ขอ 123/2554
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พริกพันธุ์ยอดสนเข็ม 80

ประเทศไทยส่งออกพริกทัง้ ในรูปผลสด ซอสพริก พริกแห้ง เครือ่ งแกงสำ�เร็จรูป และ
พริกบดหรือป่น นอกจากการใช้พริกประกอบอาหารแล้วยังมีการนำ�สารเผ็ดของพริกไปใช้ ใน
อุตสาหกรรมอาหารและยามากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พริก อาทิ ผลิตภัณฑ์ ใน
รูปแคปซูล และผลิตภัณฑ์ ในรูปโลชั่นและครีม ใช้เป็นยาทาภายนอกบรรเทาปวดเมื่อย ปวด
ตามข้อ เป็นต้น
สวทช. ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ทำ�วิจยั พัฒนา และปรับปรุง
พันธุพ์ ริกยอดสน โดยมุง่ เนน้ การพัฒนาพันธุพ์ ริกใหม้ ปี ริมาณสารเผ็ดสูง จนไดส้ ายพันธุย์ อดสนเข็ม
80 แตกต่างจากพริกพันธุ์ยอดสนทั่วไป โดยเป็นพริกที่มีให้ปริมาณสารเผ็ด คือ capsaicin ใน
ปริมาณสูงและมีความคงตัว อีกทั้งพริกพันธุ์นี้มีทรงต้นสูงแข็งแรง ทรงพุ่มขนาดใหญ่ และให้
ผลผลิตสูงกว่าพริกพันธุ์ยอดสนทั่วไป 1 เท่า หรือประมาณ 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ ผลดิบจะมีสี
เขียวเข้ม เมื่อผลสุกจะมีสีแดงสด และเมื่อแห้งจะมีสีแดงเข้ม เหมาะแก่การผลิตเป็นพริกแห้ง
ซึ่งพริกพันธุ์ยอดสนเข็ม 80 มีความเผ็ดประมาณ 70,000-80,000 สโคว์วิลล์
จุดเด่น
• มีความเผ็ดประมาณ 70,000-80,000 สโคว์วิลล์ (พริกขี้หนูมีความเผ็ดอยู่ในช่วง
30,000-50,000 สโคว์วิลล์)
• มีสาร Capsaicin ปริมาณสูงและมีความคงตัว
• ให้ผลผลิตสูงกว่าพริกพันธุ์ยอดสนทั่วไป 1 เท่า หรือประมาณ 3,000 กิโลกรัมต่อไร่
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท เจียไต๋ จำ�กัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 บริษัท และ
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำ�กัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
นักวิจัย : รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทรัพย์สินทางปัญญา : คุ้มครองพันธุ์ ใหม่ เลขที่คำ�ขอ 392/2551
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การคัดเลือกต้นเชื้อจุลินทรีย์แล็กติก
เพื่อใช้ในการหมักผักกาดดองเปรี้ยว

ปัญหาในกระบวนการผลิตผักกาดดองเปรี้ยวในระดับอุตสาหกรรม เกิดจากความไม่
สม่�ำ เสมอของการหมักผักกาดดองเปรีย้ ว ทีเ่ มือ่ หมักผ่านไประยะหนึง่ น้�ำ ดองจะมีกลิน่ หอมไม่
คงที่ ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักกาดดองเปรี้ยว
สวทช. จึงได้พฒ
ั นาแนวทางการคัดเลือกต้นเชือ้ ทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะใช้เป็นต้นเชือ้ บริสทุ ธิ์
ในกระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรมขนาด 4,500 กิโลกรัมวัตถุดิบ/บ่อ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ ทั้งลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมสูงกว่าผักกาดที่หมักแบบ
ธรรมชาติที่ไม่ได้มกี ารใช้ตน้ เชือ้ บริสทุ ธิ์ แนวทางนีย้ งั ช่วยลดต้นทุนการผลิตประมาณ 1,000,000
บาทจากการลดระยะเวลาการผลิตอีกด้วย
จุดเด่น
• ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ ลักษณะทีป่ รากฏ สี กลิน่ รสชาติ และความชอบโดยรวมสูง
• ลดระยะเวลาการผลิต
• ช่วยลดต้นทุนการผลิตประมาณ 1,000,000 บาท
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1950) จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556
นักวิจัย : ดร. เวทชัย เปล่งวิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : ความลับทางการค้า
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รถผลิตน้ำ�ดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์

ปี 2554 ประเทศไทยประสบมหาอุทกภัยครอบคลุมพืน้ ทีร่ วมทัง้ สิน้ 65 จังหวัด อุทกภัย
ครัง้ นัน้ นับเป็นครัง้ ร้ายแรงทีส่ ดุ ทัง้ ในแง่ของปริมาณน้�ำ และจำ�นวนผู้ ได้รบั ผลกระทบ นอกจาก
ปริมาณน้�ำ จำ�นวนมหาศาลแล้วปัญหน้�ำ ท่วมขังเป็นเวลานานหลายเดือน ยังส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตประจำ�วันของประชาชนอย่างมาก “น้ำ�ดื่ม-น้ำ�ใช้” จึงกลายเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการดำ�รง
ชีวิต เนื่องจากการเดินทางเพื่อซื้อหาน้ำ�สะอาดทำ�ได้ยาก
สวทช. จึงได้คดิ ค้นและพัฒนารถผลิตน้�ำ ดืม่ เคลือ่ นที่ โดยใช้ไสก้ รองเซรามิกทีถ่ กู เคลือบ
ด้วยสารซิลเวอร์นาโน เพื่อให้มีคุณสมบัติกำ�จัดเชื้อแบคทีเรีย และมีระบบผลิตน้ำ�สะอาด เพื่อ
การบริโภค สำ�หรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำ� รถผลิตน้ำ�ดื่มเคลื่อนที่ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่
แม้จะขาดแคลนไฟฟ้า เนื่องจากสามารถใช้งานได้ โดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ ระบบ
ผลิตน้ำ�ดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์มีระบบการกรองแบบ 6 ขั้นตอน รวมทั้งไส้กรอง
เซรามิกซิลเวอร์นาโน น้�ำ ดืม่ ทีผ่ า่ นเครือ่ งกรองมีคณ
ุ ภาพตามประกาศของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข สามารถกรองน้�ำ ประปา หรือแหล่งน้�ำ จืดธรรมชาติทมี่ คี วามขุน่ ได้ โดยไม่ตอ้ งอาศัย
สารเคมี นอกจากนี้ ยังสามารถเคลื่อนย้ายลงรถพ่วงได้สะดวก เพื่อนำ�ไปใช้งานบนรถกระบะ
หรือเรือท้องแบนตามศูนย์อพยพ มีกำ�ลังการผลิต 200 ลิตรต่อชั่วโมง
จุดเด่น
• สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่แม้จะขาดแคลนไฟฟ้า เนื่องจากสามารถใช้งานได้ โดย
อาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์
• มีกำ�ลังการผลิต 200 ลิตรต่อชั่วโมง
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำ�กัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556
นักวิจัย : ดร. จามร เชวงกิจวณิช ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา : อนุสทิ ธิบตั ร เลขทีค่ �ำ ขอ 1203000581 วันทีย่ น่ื คำ�ขอ 18 มิถนุ ายน 2555
อนุสทิ ธิบตั ร เลขทีค่ �ำ ขอ 1303000026 วันทีย่ น่ื คำ�ขอ 10 มกราคม 2556
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ระบบและวิธีการวิเคราะห์

ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ

ปัจจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ�ให้ปริมาณข้อมูลดิจทิ ลั โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ทีอ่ ยู่ในรูปแบบข้อความและเอกสาร (texts and documents) มีการขยายตัวขึน้ อย่าง
รวดเร็วหลายเท่าตัว ชอ่ งทางของสือ่ ทีค่ นทัว่ ไปนิยมใช้ ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลและข่าวสารกัน
มากทีส่ ดุ คือ เครือข่าย ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหาการทว่ มล้นของสารสนเทศ (Information Overload)
เทคโนโลยีทถี่ กู นำ�มาใช้ และได้ผลเป็นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างขวาง คือ ระบบสืบค้นข้อมูลหรือ
เสิร์ชเอ็นจิน (Search engine) ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถค้นหาข้อมูลบนเว็บได้อย่างสะดวก
สวทช. จึงไดพ้ ฒ
ั นาระบบและวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ ความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ
ดว้ ยเทคโนโลยีเหมืองข้อความ (Text Mining) แสดงความคิดเห็น ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทผี่ สมผสาน
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลเข้ากับการประมวลผลทางภาษา โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อความแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์ ในการวางแผนต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรม
สำ�หรับการติดตามแบรนด์ (Brand monitoring) และการสำ�รวจตลาด (Market survey)
เพื่อประเมินความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ
บริษัทหรือบริษัทคู่แข่ง
จุดเด่น
• นำ�ไปใช้ ในการพัฒนาโปรแกรมสำ�หรับการติดตามแบรนด์ (Brand monitoring) และ
การสำ�รวจตลาด (Market survey)
• ประเมินความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัทหรือบริษัทคู่แข่ง
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท คอมพิวเตอร์ โลจี จำ�กัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556
นักวิจัย : ดร. ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่คำ�ขอ 1001000484 วันที่ยื่นคำ�ขอ 25 มีนาคม 2553
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ป 2556

การผลิตและจำ�หน่าย

ผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดสำ�หรับใช้ภายนอก

เมื่อได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น มีดบาดนิ้ว เราอาจรักษาโดยใช้เพียงยาฆ่าเชื้อโรค
และพลาสเตอร์ธรรมดาแผลก็สมานกันดีโดยใช้เวลาไม่นานนัก แต่ ในกรณีที่ ได้รับบาดเจ็บ
มาก เช่น แผลไฟไหม้ขนาดใหญ่ การสมานแผลย่อมใช้เวลานานขึ้นจึงมีความเสี่ยงที่แผลจะ
เกิดการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ผู้ผลิตพลาสเตอร์ยาจึงพยายามคิดค้นและผลิตสินค้า
พลาสเตอร์รูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการสมานแผลได้ดีมากขึ้น เช่น พลาสเตอร์ยาที่มี
ฤทธิฆ์ ่าเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ พื่อปิดป้องกันแผลติดเชือ้ หรือพลาสเตอร์ยาทีม่ ฤี ทธิช์ ว่ ยห้ามเลือด ช่วย
ท�ำให้เลือดหยุดไหลได้เร็วขึ้น เป็นต้น
สวทช. ได้ศกึ ษาและพัฒนาต้นแบบวัสดุหา้ มเลือด (ชนิดที่ใชก้ บั แผลภายนอกรา่ งกาย)
ซึ่งได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือดในระดับหลอดทดลอง
และการใช้งานในสัตว์ทดลองและในผู้ป่วย ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ บริษัทผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ ได้ ให้ความสนใจเทคโนโลยีดังกล่าว โดยบริษัทฯ และ
สวทช. ได้ร่วมมือกันพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิดแผลที่เคลือบด้วยสารที่มีสมบัติห้าม
เลือดส�ำหรับใชภ้ ายนอกรา่ งกายในระดับอุตสาหกรรม พรอ้ มทัง้ ท�ำการทดสอบคุณสมบัตติ น้ แบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ ได้ทั้งในระดับหลอดทดลองและในทางคลินิก เพื่อเตรียมข้อมูลส�ำหรับการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และท�ำการบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ ได้จากการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม ปัจจุบัน บริษัทดังกล่าวได้ขออนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยีดังกล่าวจาก สวทช. เพื่อ
การผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว
จุดเด่น
• ช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือด
• มีสมบัติห้ามเลือดส�ำหรับใช้ภายนอกร่างกาย
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ไอเมด แลบบอราทอรี่ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554
นักวิจัย : ดร. วนิดา จันทร์วิกูล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 1201005096 วันทีย่ ่นื ค�ำขอ 28 กันยายน 2555
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ต้นแบบเพื่อให้บริการทางด้านทันตกรรม

แก่ผสู้ งู อายุและผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว

ปัญหาด้านสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาหนึ่งที่พบค่อนข้างสูงในกลุ่มคนพิการ ซึ่ง
ปัจจุบนั สถานบริการด้านทันตกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้ความตระหนักถึงอุปสรรค
ของการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทั น ตกรรมอย่างมี คุ ณ ภาพของคนพิ ก าร ประกอบกั บ มี ก ฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ จึงเป็นส่วนผลักดันให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
อุปกรณท์ างทันตกรรม เพื่อสนับสนุนให้คนทีม่ คี วามพิการและผูส้ งู อายุสามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพได้มากขึ้น
สวทช. ได้พัฒนาเด็นทัลแพลตฟอร์ม (Dental Platform) ซึ่งเป็นชุดต้นแบบเพื่อให้
บริการทางด้านทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งเก้าอี้ โดยไม่ต้อง
เคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ล้อเลื่อนไปยังเก้าอี้ท�ำฟัน เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงของ
การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่อาจเกิดขึ้นได้ และช่วยเพิ่มความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัย
ให้ผู้รับบริการ โดยปัจจุบันได้มีการส่งมอบผลงานให้สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์แล้ว
จุดเด่น
• สะดวกและลดความเสี่ยงของการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุหรือผู้พิการ
• เพิ่มความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยให้ผู้รับบริการ
ผู้รับการถ่ายทอด : สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555
นักวิจัย : นายกนกเวทย์ ตัง้ พิมลรัตน์ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 1202002547 วันทีย่ ่นื ค�ำขอ 21 กันยายน 2555
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เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ
ผ่าตัดฟันเครื่องแรกในไทย

การผ่าตัดฟัน ขากรรไกร และกระดูก ใบหน้า เป็นการรักษาทางศัลยกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
ฟัน และอวัยวะหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ ไข ปัญหาความผิดปกติ อย่างไรก็ตาม
เครื่องถ่ายภาพรังสี (X-ray) แบบสองมิตโิ ดยทัว่ ไปยังมีขอ้ จ�ำกัด ท�ำให้การผ่าตัดมีความเสีย่ ง
และความแม่นย�ำต�่ำ
สวทช. ร่วมพัฒนาต้นแบบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส�ำหรับงานทันตกรรม Dental
CT (DentiiScan) ตอบรับกับนโยบายศูนย์สุขภาพแห่งเอเชีย (Health Hub of Asia) จนเป็น
ผลส�ำเร็จเครื่องแรกในประเทศไทย ใหข้ อ้ มูลแบบสามมิติ ซึง่ ต่างจากเครื่องถ่ายภาพรังสี (X-ray)
แบบสองมิติโดยทั่วไป ท�ำให้การวินิจฉัยโรคบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหน้ามี
ความแมน่ ย�ำมากขึน้ ลดปริมาณรังสีทผี่ ปู้ ว่ ยจะได้รบั และมีความละเอียดของภาพสูงกว่าเครื่อง
CT เดิม ทั้งนี้ ได้มีการน�ำร่องใช้งานกับศูนย์ทันตกรรมเอสดีซี และได้ผ่านการทดสอบการใช้
งานจริงมากกว่า 100 ราย อีกทั้งยังได้ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเรื่องปริมาณรังสี
จากกองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ
ผ่านการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
จุดเด่น
• วินิจฉัยโรคบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหน้ามีความแม่นย�ำมากขึ้น
• ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับ
• ผ่านการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554
นักวิจัย : ดร. กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ
นางเสาวภาคย์ ธงวิจติ รมณี ศูนยเ์ ทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสแ์ ละคอมพิวเตอรแ์ หง่ ชาติ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา : อนุสทิ ธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 1103000304 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 25 มีนาคม 2554
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ครีมพริกบรรเทาปวด

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีประสบการณ์ ในการพัฒนาครีมพริก
อภัยภูเบศรที่ประกอบด้วย แคปไซซิน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วย
ข้อเข่าเสื่อมได้เทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดที่มีขายตามท้องตลาด แต่มีข้อจ�ำกัด คือ
การทายาที่ต้องทาวันละ 4 ครั้ง ซึ่งสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ป่วย และผลข้างเคียงที่เกิด
กับผู้ป่วยจากการใช้ครีมพริก คือ อาการแสบร้อนและคัน
มูลนิธโิ รงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จึงร่วมวิจยั กับนาโนเทค สวทช. ในการพัฒนา
ครีมพริกโดยใช้นาโนเทคโนโลยี ท�ำให้สามารถควบคุมการปลดปล่อยให้เป็นไปอย่างช้าๆ ช่วยลด
ความถี่ในการใช้ยา ลดผลข้างเคียง เช่น แสบร้อนและคันจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นผสมของ
พริกลงได้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหาร
และยา (อย.)
จุดเด่น
• ลดความถี่ในการใช้ยา
• ลดผลข้างเคียง เช่น แสบร้อนและคัน
ผู้รับการถ่ายทอด : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555
นักวิจัย : ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา : อนุสทิ ธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 1203000720 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 18 กรกฎาคม 2555
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ระบบป้องกันการส่ง

อีเมล์สแปม (กรีนเมล์)
สแปม (Spam) คือ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งถึงผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ โดย
ส่วนมากจะท�ำให้เกิดความไม่พอใจต่อผู้รับ ข้อความสแปมที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ การส่ง
สแปมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ในการโฆษณาชวนเชื่อ หรือโฆษณาขายของ
การส่งอีเมล์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่เราไม่ต้องการมาจากทั่วโลก โดยที่เราไม่รู้เลยว่าผู้ที่ส่ง
มาให้นนั้ เป็นใคร ซึง่ เป็นประเภทหนึง่ ของเมล์ขยะ (Junk e-mail) นอกจากจะท�ำให้ผรู้ บั ร�ำคาญ
ใจและเสียเวลาในการก�ำจัดข้อความเหล่านีแ้ ล้ว สแปมยังท�ำให้ประสิทธิภาพการขนสง่ ข้อมูล
บนอินเตอร์เน็ตลดลงด้วย สแปมได้กลายเป็นปัญหารบกวนอย่างมากในระบบ ส�ำหรับรับส่ง
อีเมล์ ในปัจจุบันเป็นภาระให้แก่ระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ต เมล์เซิร์ฟเวอร์ (mail server)
และสิ้นเปลืองทรัพยากรทั้งทางด้านผู้ส่งและผู้รับ
สวทช. ได้ ให้บริการด้านค�ำปรึกษาแก่องค์การเภสัชกรรม ในการจัดตั้งศูนย์ส�ำรอง
ฉุกเฉิน (Disaster Recovery Center: DRC) ทั้งในส่วนของการวางระบบอุปกรณ์ซอฟต์แวร์
ตา่ งๆ เพื่อน�ำไปสูก่ ารสร้างความน่าเชื่อถือ มัน่ คงและปลอดภัยต่อศูนย์ส�ำรองฉุกเฉินทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีดงั กลา่ วไปตอ่ ยอดการใช้งานภายในองค์การเภสัชกรรมให้สามารถเป็น
ไปตามปกติได้ เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ที่อาจสร้างความเสียหาย
ต่อระบบคอมพิวเตอร์
จุดเด่น
• preview จากอีเมล์ฉบับย่อที่เป็น metadata ที่สกัดจากอีเมล์ต้นฉบับ
• ลดปริมาณการจราจรเครือข่ายอันเนื่องมากจากสแปม
ผู้รับการถ่ายทอด : องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554
นักวิจัย : นายชาลี วรกุลพิพัฒน์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : สิทธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 1001000067 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 15 มกราคม 2553
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เซนเซอร์แม่เหล็กในการตรวจนับรถยนต์
ผ่านการวัดสัญญาณแม่เหล็กโลก

ปัจจุบันความต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติมีมากขึ้นตามปริมาณจราจร
ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่อุปกรณ์ที่ ใช้กันอย่างแพร่หลายก็มีเพียงขดลวดเหนี่ยวน�ำเนื่องจาก
มีความน่าเชื่อถือได้สูงและราคาต่อหน่วยการติดตั้งที่ตํ่า แต่ขดลวดเหนี่ยวน�ำก็ยังมีข้อจ�ำกัด
อยู่ เช่น การติดตั้งต้องมีการขุดเจาะพื้นผิวจราจร การบ�ำรุงรักษาที่ ไม่สะดวก และข้อมูลที่ ไม่
หลากหลาย
สวทช. พัฒนาเซนเซอร์แม่เหล็ก MagSense เวอร์ชั่น 2 โดยอาศัยหลักการของ
เครือขา่ ยเซนเซอรแ์ มเ่ หล็กในการตรวจนับรถยนต์ผา่ นการวัดสัญญาณแม่เหล็กโลก หากรถยนต์
เคลื่อนผ่านบริเวณจุดติดตั้งเซนเซอร์ จะเกิดการรบกวนสัญญาณแม่เหล็กโลกบริเวณนั้น ท�ำให้
ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน เช่น จ�ำนวนรถยนต์ ความเร็ว และความยาวรถ เพื่อควบคุมความเร็ว
และการแยกประเภทโดยใช้ความยาวของรถยนต์ นอกจากนั้น การวิเคราะห์สัญญาณแม่เหล็ก
โลกโดยละเอียดจะท�ำให้สามารถแยกประเภทได้ละเอียดยิ่งขึ้น น�ำมาใช้งานได้กับทุกสถานที่
สามารถประมวลผลได้มีความถูกต้องแม่นย�ำสูง น�ำมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อ
การกระจายข้อมูลจราจรได้ง่ายและสะดวก
จุดเด่น
• เชื่อมต่อข้อมูลจราจรเข้ากับระบบการกระจายข้อมูลได้ง่าย
• นับจ�ำนวนรถเข้า-ออก ตามจุดที่ต้องการ
• สามารถประมวลผลได้มีความถูกต้องแม่นย�ำสูง
ผู้รับการถ่ายทอด : ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555
นักวิจัย : นายจตุพร ชินรุ่งเรือง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา : สิทธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 1001001042 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 8 กรกฎาคม 2553
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มุ้งนาโนเคลือบสารกำ�จัดยุง (iBednet)

“มุ้งนาโน” พัฒนาโดยอาศัยกระบวนการนาโนเทคโนโลยี ๒ วิธีคือ การน�ำสาร
สังเคราะห์ที่เลียนแบบจากสารสกัดธรรมชาติมาผสมเข้ากับเม็ดพลาสติกแล้วฉีดเป็นเส้นใย
เพื่อทอเป็นมุ้งและการน�ำสารสังเคราะห์มาเคลือบเส้นใยมุ้ง โดยเมื่อยุงบินมาเกาะที่มุ้งสาร
สังเคราะหช์ นิดนีจ้ ะซึมผ่านประสาทสัมผัสของยุงทีป่ ลายขาซึง่ จะสง่ ผลตอ่ ระบบประสาทของ
ยุงท�ำให้ช็อคและตายในที่สุด โดยมุ้งนาโนจะมีประสิทธิภาพมากกับยุงก้นปล่อง ยุงร�ำคาญ
และมีฤทธิ์ก�ำจัดแมลงอีกหลายชนิด แต่สารดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนและ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้ำนม
สวทช. ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนา “มุ้งนาโน” ที่มีสมบัติฆ่ายุงประสิทธิภาพสูง โดย
ใช้สารเคมีสังเคราะห์ชื่อว่า “Deltamethrin” สารเคมีดังกล่าวเป็นสารที่ ได้รับการรับรองจาก
องคก์ ารอนามัยโลกให้ ใชเ้ พื่อก�ำจัดแมลง จึงน�ำมาประยุกต์ ใช้ ในการผลิตมุง้ ฆ่ายุงได้ “มุง้ นาโน”
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยนาโนเทคโนโลยี โดยคณะผู้วิจัยได้พัฒนาให้มีสมบัติพิเศษร่วม
อื่นๆ อีกหลายอย่าง (Multifunction) ได้แก่ ป้องกันเชื้อแบคทีเรียท�ำให้ผลิตภัณฑ์ปราศจาก
กลิ่นอับชื้นป้องกันรังสียูวีท�ำให้มุ้งและสารก�ำจัดยุงมีความทนทานต่อแสงแดดและป้องกันน�้ำ
จึงลดการเปรอะเปื้อนจากสิ่งสกปรกและลดความจ�ำเป็นในการท�ำความสะอาด รวมถึงมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
สวทช. ได้ท�ำการผลิตมุ้งนาโน และน�ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์
มหาอุทกภัยปี 2554 อีกด้วย
จุดเด่น
• มีสมบัติฆ่ายุงประสิทธิภาพสูง
• มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยนาโนเทคโนโลยี
• ป้องกันเชื้อแบคทีเรียท�ำให้ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลิ่นอับชื้น
• ป้องกันรังสียูวีท�ำให้มุ้งและสารก�ำจัดยุงมีความทนทานต่อแสงแดด
• ป้องกันน�้ำจึงลดการเปรอะเปื้อนจากสิ่งสกปรกและลดความจ�ำเป็นในการท�ำ
		ความสะอาด
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท เน็ทโต้ แมนูแฟคเชอริ่ง จ�ำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555
นักวิจัย : ดร. วรล อินทะสันตา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : สิทธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 1203000966 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 13 กันยายน 2555
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นาโนอิมัลชัน

สารสมุนไพร สำ�หรับไล่ยุง

ยุงเป็นพาหะของการเกิดโรคที่ส�ำคัญ ได้แก่ มาลาเรีย เท้าช้าง ไข้เลือดออก และไข้
สมองอักเสบ เป็นต้น ซึง่ ล้วนแต่เป็นปัญหาหลักของประเทศในเขตร้อน การป้องกันยุงกัดจึง
เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีจ่ ะช่วยป้องกันการติดโรคจากยุงซึง่ เป็นพาหะน�ำโรค ปัจจุบนั
ในประเทศไทยได้ประยุกต์ ใช้สารสกัดสมุนไพรชนิดนำ�้ มันหอมระเหย (essential/volatile oil)
มาใช้เป็นสารกันยุงจากธรรมชาติ ซึ่งมีข้อดีกว่าสารเคมีสังเคราะห์ ในแง่ของการไม่สะสมใน
ร่างกายและไมเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ท�ำลายสิง่ แวดล้อมและบางชนิดมีความจ�ำเพาะต่อ
ชนิดของยุงอีกด้วย
สวทช. จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชันไล่ยุงซึ่งเก็บกักสารสมุนไพรไล่ยุง เป็น
นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติให้มีระยะเวลาในการออกฤทธิ์และมีความความคงตัวของ
น�ำ้ มันในการสัมผัสอากาศ แสงแดด ได้ ในระยะยาว นอกจากนี้ การเตรียมในรูปแบบของนาโน
อิมลั ชันจะสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสมุนไพรให้ออกฤทธิอ์ ย่างช้าๆ อีกทัง้ ส่วนประกอบ
ในการเตรียมอนุภาคที่ใช้ ในการเตรียม ยังมีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังต�่ำ จึงมีประโยชน์ ใน
แง่ของธุรกิจเครื่องส�ำอางและทางการเกษตร ปัจจุบัน บริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจทางด้านเวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ และเครื่องส�ำอาง ได้รับอนุญาตใช้สิทธิประโยชน์จาก สวทช. แล้ว
จุดเด่น
• พลาสติกมีความมันเงาของผิวสูง
• กระบวนการที่ปรับปรุงใหม่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน
• สามารถประยุกต์ ใช้ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ ได้หลากหลายยิ่งขึ้น
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555
นักวิจัย : ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : สิทธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 0801003857 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 25 กรกฎาคม 2551
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ผลิตน้ำ�ยาทำ�ความสะอาด“แจ๋วจอมพลัง”
เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม

จากสถานการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมา ท�ำให้ โครงสร้างและสิ่งของภายในบ้านเรือน
เกิดเชื้อรา เนื่องจากปัญหาน�้ำเน่าท่วมขังเป็นเวลานาน หากท�ำความสะอาดไม่ถูกต้องและ
เหมาะสม จะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนผู้อยู่อาศัย
สวทช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ร่วมวิจยั
และผลิตน�้ำยาท�ำความสะอาดที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม “แจ๋วจอมพลัง” เพื่อฟื้นฟูท�ำความสะอาด
พืน้ ทีท่ เี่ คยประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมขัง โดยผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดใน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 สูตร
ดังนี้ สูตร 1 นาโนเทค น�ำความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความรู้ทางด้านสมุนไพรไทย ใช้
ผลิตน�้ำยาท�ำความสะอาดที่ ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งไม่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริก
โดยผสมกับสารลดแรงตึงผิวที่ ได้จาก ปตท. ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดสูตร 1 ส�ำหรับ
ก�ำจัดคราบติดแน่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับสูตร 2 และ สูตร 3 ปตท. ได้ร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยวิจัยจากบริษัทในเครือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งสูตร 2
มีสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย และสูตร 3 ช่วยในการฆ่าเชื้อราที่มักจะเป็นปัญหา
ระยะยาวหลังน�้ำลดส�ำหรับการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ทั้งนี้ ได้สั่งผลิตน�้ำยาท�ำความสะอาด
จ�ำนวน 100,000 ชุด และมอบให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยแล้ว
จุดเดน่
• ผลิตภัณฑธ์ รรมชาติซงึ่ ไมม่ สี ว่ นผสมของกรดไฮโดรคลอริก
• ก�ำจัดคราบติดแน่นทีเ่ ปน็ มิตรตอ่ สิง่ แวดลอ้ ม
• มีสมบัตใิ นการฆา่ เชือ้ โรค แบคทีเรีย และเชือ้ รา
ผูร้ บั การถ่ายทอด : บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554
นักวิจยั : รศ.ดร. อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ ศูนยน์ าโนเทคโนโลยีแหง่ ชาติ
ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : สิทธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 1101003473 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 2 ธันวาคม 2554
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

อุปกรณ์วัดความหนาแน่น

ของผงจากการเคาะ

ค่าความหนาแน่นของผงวัตถุดิบมีความส�ำคัญส�ำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงเป็น
ชิ้นงานโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ โดยผงวัตถุดิบจะถูกป้อนเข้าในแม่พิมพ์ โดยท�ำให้ผงอยู่ชิดกัน
มากขึน้ ถ้าผงวัตถุดบิ แต่ละชุดมีขนาดเม็ดอยู่ในช่วงทีแ่ ตกต่างกันน�ำ้ หนักผงทีเ่ ติมเข้าในแม่พมิ พ์
ก็จะต่างกัน ซึ่งหลังจากการอัดก็จะได้ชิ้นงานที่มีความหนาแน่นต่างกัน เมื่อผ่านการเผาชิ้น
งานก็จะหดตัวไมเ่ ท่ากัน ท�ำให้ ไมส่ ามารถควบคุมขนาดของชิน้ งานให้มคี วามสมำ�่ เสมอได้ ดังนัน้
การตรวจสอบความหนาแน่นของผงจึงมีความจ�ำเป็นต้องท�ำกอ่ นทีผ่ งจะเข้าสูก่ ระบวนการอัด
ปัจจุบันเครื่องวัดความหนาแน่นของผงจากการเคาะที่ ใช้ ในประเทศไทยเป็นเครื่องวัด
ความหนาแน่นของผงที่จะน�ำไปอัดเป็นเม็ดยาซึ่งต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ
สวทช. จึงได้ประดิษฐ์เครื่องวัดความหนาแน่นของผงส�ำหรับใช้ ในกลุ่มวัสดุโลหะและ
เซรามิกซ์ผง ซึ่งเน้นการใช้งานในห้องปฏิบัติการและใช้ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ ใช้
แนวทางตาม ASTM B527 - 06 Standard Test Method for Determination of Tap Density
of Metallic Powders and Compounds เป็ น ข้ อ ก�ำหนดในการประดิ ษ ฐ์ เครื่อ งถู ก
ออกแบบให้สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ ในการเคาะท�ำได้ง่าย อะไหล่ในการซ่อมบ�ำรุงสามารถ
หาได้ทั่วไป เสียงจากการเคาะในขณะที่อุปกรณ์ท�ำงานต�่ำกว่า 80 เดซิเบล (dB) สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์นี้ในห้องวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของวัสดุทั่วไปได้ และเครื่องได้ผ่านการใช้งานให้ผล
ทดสอบได้ตามต้องการ
จุดเด่น
• ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งไม่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริก
• ก�ำจัดคราบติดแน่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• มีสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อรา
ผูร้ บั การถ่ายทอด : บริษทั ไทยแลนด์สเมลติง้ แอนด์ รีไฟนิง่ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
นักวิจัย : ดร. ผกามาศ แซ่หว่อง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ ๒๘๓๗ วันที่ได้รับ 12 กันยายน 2549
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โปรแกรมการวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น้ำ�
เพื่อการควบคุมคุณภาพ

การผลิตอาหารสัตว์น�้ำจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและขนาดของอาหารเม็ด เพื่อ
ให้เหมาะสมกับความสามารถในการกินอาหารของสัตว์น�้ำแต่ละชนิดซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ปริมาณสัตว์น�้ำ
สวทช. จึงพัฒนาโปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาพ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์ การวัดคุณภาพของเม็ดอาหาร
นี้จะสามารถบ่งบอกสภาพของแม่พิมพ์ได้ ซึ่งเมื่อพบความผิดปกติของขนาดอาหารจะท�ำให้
สามารถแก้ไขสายการผลิตได้อย่างรวดเร็วกว่าการวัดด้วยการใช้แรงงานมนุษย์ ประมาณ 100
เท่า นอกจากนี้ ยังสามารถวัดอาหารเม็ดได้พร้อมๆ กันถึง 500 เม็ด (ขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดอาหาร)
ในเวลาเพียง 1 - 3 นาที โดยให้ผลแตกต่างจากการวัดโดยมนุษย์ ไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งอยู่ใน
ระดับที่ผู้ ใช้ยอมรับได้ รวมทั้งสามารถแยกเม็ดอาหารแบบเม็ดตั้ง (เม็ดสี่เหลี่ยม) หรือเม็ดนอน
(เม็ดกลม) ได้ถูกต้องถึงร้อยละ 95 รวมถึงหาต�ำแหน่งเม็ดอาหารได้ทั้งแกนตั้งและแกนนอน
จุดเด่น
• สามารถวัดอาหารเม็ดได้พร้อมๆ กันถึง 500 เม็ด
• ใช้เวลาเพียง 1 - 3 นาที โดยให้ผลแตกต่างจากการวัดโดยมนุษย์ไม่เกินร้อยละ 5
• สามารถแยกเม็ดอาหารแบบเม็ดตั้ง (เม็ดสี่เหลี่ยม) หรือเม็ดนอน (เม็ดกลม)
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
นักวิจัย : นางสาวรุง่ กานต์ ศิรเิ จริญไชย ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร 1001000855 วันที่ยื่นค�ำขอ 10 มิถุนายน 2553
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์

สำ�หรับระบบวัดน้ำ�และเเสดงแผนที่อัตโนมัติ
: i-Sensor

i-Sensor เป็นเครื่องมือพัฒนาขึ้นจากไมโครเซนเซอร์ (เซนเซอร์ขนาดเล็กระดับ
ไมครอน พัฒนาขึน้ โดยเทคโนโลยีไมโครแฟบบริเคชัน่ ซึง่ ใช้ ในการสร้างอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์
ที่ ใช้ ในคอมพิวเตอร์) โดย i-Sensor ถูกพัฒนาเพื่อน�ำมามาใช้ ในการวัดระดับค่าความเป็นกรด
ด่างในของเหลว หรือ สามารถเรียกได้ว่าเป็น พีเอชมิเตอร์ ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
แต่มีราคาถูกเนื่องจากสามารถผลิตขึ้นเองในประเทศ พร้อมใช้งานกับระบบต้นแบบส�ำหรับ
วัดคุณภาพน�้ำแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถรองรับเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้หลายชนิด โดยที่ระบบจะ
แสดงค่าที่วัดได้จากsensors ต่างๆ และสามารถแสดงผลบน Google earth ได้
i-Sensor พัฒนาขึน้ จากไอออนเซนซิทฟี ฟีลดเ์ อฟเฟคทรานซิสเตอร์ หรือ อีสเฟต หรือ
ไอเอสเฟต ซึ่งสร้างขึ้นด้วยฟิล์มที่สามารถตรวจสอบแบบเฉพาะเจาะจงได้ อย่างเช่น ไนเตรท
โปแตสเซียม หรือฟอสเฟต เปน็ ตน้ ดว้ ยเหตุนี้ อีสเฟตจึงเปน็ เซ็นเซอรท์ มี่ ปี ระโยชนห์ ลากหลาย
และด้วยขนาดที่เล็ก รวมทั้งเป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่กินไฟน้อย จึงสามารถน�ำมาประยุกต์
เพื่อใช้ ในงานวิเคราะห์ตามที่ผู้ ใช้ต้องการ ทั้งยังสามารถพัฒนาต่อจนสามารถท�ำเป็นระบบที่
สามารถสอบเทียบและควบคุมแบบอัตโนมัตไิ ด้ คุณสมบัตเิ หล่านีท้ �ำให้อสี เฟตมีขอ้ ได้เปรียบเมื่อ
เทียบกับหัววัดแบบกระเปาะแก้วทั่วไป
จุดเด่น
• เรียกขอ้ มูลคา่ ทีว่ ดั จาก i-Sensor ผา่ นทางเครือขา่ ยอินเตอรเ์ นต โดยสามารถแสดง
		 ผลบน Google map ได้
• เรียกดูข้อมูลได้ตามที่ผู้ ใช้ต้องการ สามารถลดหรือใช้สารเคมี อาหารเลี้ยงสัตว์น�้ำ
		 ไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งท�ำให้ต้นทุนในการผลิตลดลง
ผูร้ บั การถ่ายทอด : บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
นักวิจยั : นางสาวรุง่ กานต์ ศิรเิ จริญไชย ศูนยเ์ ทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสแ์ ละคอมพิวเตอรแ์ หง่ ชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร ๑๐๐๑๐๐๐๘๕๕ วันที่ยื่นค�ำขอ 10 มิถุนายน 2553
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สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สวทช. มีระบบรวบรวมและจัดเก็บสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็น
“คลังเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์” ของประเทศ ปีงบประมาณ 2555 ไบโอเทคจัดเก็บรักษา
สายพันธุจ์ ลุ นิ ทรียท์ งั้ สิน้ กว่า 52,900 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นเชือ้ รา 35,200 ตัวอย่าง แบคทีเรีย
13,000 ตัวอย่างยีสต์และสาหร่าย 4,500 ตัวอย่าง เพื่อน�ำมาค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ที่เป็นประโยชน์ ในเชิงในอุตสาหกรรมการผลิต และเพิ่มมูลค่าในทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์
ดังกล่าว
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ค้นพบ ได้แก่ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด Lentinus
connatus BCC 8996 ซึ่ง ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด�ำเนินการ
วิจัย โดยพบว่าเห็ดดังกล่าวสามารถผลิตสาร panepoxydone ที่มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งหลาย
ชนิดในระดับหลอดทดลอง เช่น เซลล์ KB และ NCI-H187 ซึ่งเป็นตัวแทนของเซลล์มะเร็ง
ปอด และเซลล์มะเร็งช่องปาก พร้อมทั้งตีพิมพ์ผลงานการวิจัยในวารสาร Journal of Natural
Product ปี 2005 ฉบับที่ 69 และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราแมลง Verticillium hemipterigenum ซึ่ง ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค้นพบ
ได้จากเชื้อราแมลงที่คัดแยกจากบริเวณน�้ำตกเหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยพบว่าสาร
ดังกล่าวมีฤทธิ์อย่างอ่อนในการต้านเชื้อไวรัส Herpes Simplex Virus (HSV-1) ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของโรคเริม พร้อมทั้งตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Journal of Antibiotics ปี 2004 ฉบับที่ 57
(1)
จุดเด่น
• ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งหลายชนิดในระดับหลอดทดลอง เช่น เซลล์มะเร็งปอด และ
		เซลล์มะเร็งช่องปาก
• ต้านเชื้อไวรัส Herpes Simplex Virus (HSV-1) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเริม
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท Sigma Aldrich จ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555
นักวิจัย : Mr. Masahiko Isaka ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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ผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์

การออกแบบกะโหลกเทียมด้วยคอมพิวเตอร์

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา การใช้วัสดุฝังในจากเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ
รวดเร็วได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดียงิ่ จากศัลยแพทย์ไทยในสถานพยาบาลชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ
และมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีจ�ำนวนผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัดใส่
วัสดุฝงั ในจากเทคโนโลยีนแี้ ล้วมากกว่า 900 ราย จากสถานพยาบาลกว่า 70 แห่งทัว่ ประเทศ
(สิงหาคม 2554)
สวทช. ได้ริเริ่มงานวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วในทาง
การแพทย์ รว่ มกับสถาบันทางการแพทยช์ นั้ น�ำในประเทศหลายแหง่ จนสามารถขึน้ รูปหุน่ จ�ำลอง
ทางการแพทย์ 3 มิติ เครื่องมือช่วยในการผ่าตัดเฉพาะบุคคล และวัสดุฝังในเฉพาะบุคคลของ
อวัยวะต่างๆ ของผู้ป่วย เพื่อน�ำมาใช้ ในการวินิจฉัย วางแผนการผ่าตัด และทดแทนอวัยวะที่
เสียหายหรือสูญเสียได้ โดยอาศัยข้อมูลจากเครื่อง CT Scan ของผู้ป่วยเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบ จุดเด่นของการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีนี้ คือ สามารถสร้างชิ้นงานได้ล่วงหน้าก่อน
การผ่ า ตั ด ชิ้ น งานมี ค วามสวยงามและรู ป ทรงพอดี กั บ สรี ร ะของผู ้ ป ่ ว ยแต ่ ล ะบุ ค คล เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาผูป้ ว่ ย คือ ลดระยะเวลาการผา่ ตัดและการดมยาสลบ
จึงลดความเสีย่ งของผูป้ ว่ ยในการติดเชือ้ ผลการผ่าตัดมีความสวยงามมากขึน้ มีความสมดุลกับ
โครงสร้างกะโหลกศีรษะของแต่ละบุคคล คนไข้ฟื้นตัวได้เร็ว และใช้ระยะเวลาพักฟื้นใน
โรงพยาบาลน้อยลง
จุดเด่น
• ชิ้นงานมีความสวยงามและรูปทรงพอดีกับสรีระของผู้ป่วยแต่ละบุคคล
• ลดระยะเวลาการผา่ ตัดและการดมยาสลบ จึงลดความเสีย่ งของผูป้ ว่ ยในการติดเชือ้
• คนไข้ฟื้นตัวได้เร็ว และใช้ระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลน้อยลง
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
นักวิจัย : ดร. กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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Aqua-RasD

ระบบหมุนเวียนน้ำ�เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ�

ระบบเลีย้ งสัตวน์ ำ�้ แบบปิดโดยทัว่ ไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสัตว์นำ�้ ทะเลในตูแ้ สดง
สัตว์น�้ำ (Aquarium) หรือการเลี้ยงสัตว์น�้ำเศรษฐกิจ จ�ำเป็นต้องมีระบบบ�ำบัดเพื่อควบคุม
คุณภาพน�ำ้ ให้เหมาะสมต่อการด�ำรงชีวติ ของสัตวน์ ำ�้ ซึง่ ทัว่ ไปจะใช้ตวั กรองชีวภาพไนตริฟเิ คชัน
(nitrification biofilter) ท�ำหน้าที่ก�ำจัดแอมโมเนียที่มีความเป็นพิษสูงโดยเปลี่ยนให้เป็น
ไนเตรตซึง่ มีความเป็นพิษตำ�่ กว่า แม้ว่าวิธนี ชี้ ว่ ยยืดระยะเวลาการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ ออกไปได้ แต่
จะท�ำให้เกิดการสะสมไนเตรตในน�้ำ เมื่อไนเตรตมีปริมาณสูงกว่า 50 mg-N/L อาจส่งผลต่อ
ความเครียดและการเจริญพันธุ์ได้ อย่างไรก็ตาม การบ�ำบัดไนเตรตออกจากน�้ำในตู้เลี้ยงปลา
ในสภาวะที่มีออกซิเจนสูงท�ำได้ยาก ประกอบกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการสร้างระบบมีราคาแพง
ท�ำให้กระบวนการบ�ำบัดที่ใช้งานได้จริงยังมีอยู่น้อย
สวทช. ได้พัฒนาระบบบ�ำบัดไนเตรตแบบท่อยาว (Tubular Denitrification Reactor)
เพื่อใช้กับระบบหมุนเวียนน�้ำส�ำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเศรษฐกิจทั้งระบบน�้ำจืดและน�้ำทะเล
ซึง่ ใชก้ ระบวนการดีไนตริฟเิ คชันในการก�ำจัดไนเตรตออกจากนำ�้ โดยเปลีย่ นใหเ้ ปน็ แก๊สไนโตรเจน
เมื่อใช้ร่วมกับตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชันจะสามารถบ�ำบัดของเสียไนโตรเจนในรูปแบบของ
แอมโมเนีย ไนไตรต์ และไนเตรต ออกจากระบบบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำได้อย่างสมบูรณ์ ท�ำให้ไม่ต้อง
เปลีย่ นถ่ายน�ำ้ ออกจากบ่อในระหว่างการเลีย้ ง สามารถหมุนเวียนน�ำ้ ใช้ได้นานกว่า 1 ปี ซึง่ เหมาะ
ส�ำหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น�้ำปลอดโรค มีต้นทุนระบบต�่ำ สามารถ
พัฒนาไปสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น�้ำความหนาแน่นสูงเพื่อผลิตสัตว์น�้ำเชิงพาณิชย์
จุดเด่น
• มีต้นทุนระบบต�่ำ
• ใช้ได้ทั้งระบบน�้ำจืดและน�้ำทะเล
• ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน�้ำออกจากบ่อในระหว่างการเลี้ยงนานกว่า 1 ปี
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท อะควอติก้า จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
นักวิจัย : ดร. สรวิศ เผ่าทองศุข ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ 26048 วันที่ได้รับ 4 มิถุนายน 2552
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แบคทีเรียที่สามารถย่อยสลาย
น้ำ�มันปิโตรเลียม
เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า
สำ�หรับกำ�จัดคราบน้ำ�มันทางชีวภาพ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลักที่ทั่วโลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาคอุตสาหกรรม ทีม่ งุ่ สูก่ ารปรับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green Industry)
ซึ่งขานรับต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกับการกีดกันทางการค้า การศึกษาวิจัยและคิดค้น
เทคโนโลยีชวี ภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการบ�ำบัดของเสียกอ่ น
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ (The First of Its Kind) จึงมีความจ�ำเป็นยิ่งในปัจจุบัน
สวทช. ไดร้ ว่ มวิจยั กับบริษทั ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิรช์ จ�ำกัด เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑช์ วี ภาพทางการค้าส�ำหรับก�ำจัดคราบน�ำ้ มัน และบริษทั ฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ KEEEN
น�้ ำ ยาจุ ลิ น ทรี ย ์ หรื อ สารชี ว บ�ำบั ด ภั ณ ฑ ์ (Bioremediation Agent) ที่ มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ
ในการย่อยสลายโมเลกุลน�้ำมันที่ก�ำจัดยาก หรือกลิ่นเหม็นในภาคอุตสาหกรรม เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในประเทศไทย โดยมุง่ เน้นกลุม่ ลูกคา้ ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ยานยนต์ อาหาร
โรงพยาบาล และโรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น
จุดเด่น
• สามารถย่อยสลายโมเลกุลน�้ำมันและคราบสกปรกที่ก�ำจัดยาก
• ก�ำจัดกลิ่นเหม็นในภาคอุตสาหกรรมได้ครบวงจร
• ไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างออกไปท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554
นักวิจัย : ดร. สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1101000600 วันที่ยื่นค�ำขอ 29 เมษายน 2554
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กรรมวิธกี ารเพิม่ กิจกรรมการทำ�งานเอนไซม์
ย่อยสลายโพลีแซคคาไรด์ที่ ไม่ ใช่แป้ง

การใช้เอนไซม์ ในอาหารสัตว์ เพื่อชว่ ยเรื่องการยอ่ ยอาหารและดูดซึมสารอาหาร อาทิ
แร่ธาตุและโปรตีนจากการย่อยของเอนไซม์ เป็นต้น โดยเอนไซม์เพนโตซาเนสเป็นเอนไซม์
หลักส�ำหรับผสมในอาหารเลี้ยงสัตว์บก และประเทศไทยต้องน�ำเข้าเอนไซมป์ ีละนับพันล้าน
บาท แต่เอนไซม์ที่น�ำเข้ามาใช้ ในปศุสัตว์ประสบปัญหาสัตว์ไม่สามารถย่อยสาร “เอ็นเอสพี”
(NSP: Non - starch polysaccharides) ในอาหารได้ ท�ำให้สัตว์ถ่ายเหลว และดูดซึมสาร
อาหารไม่ได้
สวทช. จึงได้คิดค้นกรรมวิธีในการเพิ่มกิจกรรมการท�ำงานของเอนไซม์ย่อยสลายโพลี
แซคคาไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง โดยใชเ้ ชือ้ รา Aspergillus sp. BCC7178 โดยสายพันธุด์ งั กลา่ วสามารถ
ผลิตเอนไซม์ที่ท�ำงานได้ดีในล�ำไส้ของสัตว์ ไม่สร้างสารพิษและย่อยอาหาร โดยกรรมวิธีที่
สวทช. พัฒนาขึ้นสามารถท�ำให้เอนไซม์รวมในรูปแบบผงแห้ง มีค่ากิจกรรมการท�ำงานของ
เอนไซม์เพนโตซาเนสอะไมเลส เซลลูเลส เบต้า-กลูคาเนส และแมนนาเนส มากกว่าเอนไซม์
รวมทีผ่ ลิตโดยวิธกี ารดัง้ เดิม ภายหลังการอบแห้งสามารถเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งได้นานกว่า 6
เดือน เมื่อผสมอาหารให้สัตว์กิน พบว่า สัตว์ โตเร็วขึ้น มีน�้ำหนักมากขึ้น มีอัตราแลกเนื้อต�่ำลง
(ให้อาหารน้อยลงกว่าเดิมแต่ได้น�้ำหนักตัวสัตว์เพิ่มมากขึ้น) สัตว์ย่อยและดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น
จุดเด่น
• มีค่ากิจกรรมการท�ำงานของเอนไซม์เพนโตซาเนส อะไมเลส เซลลูเลส เบต้า		 กลูคาเนส และแมนนาเนส มากกว่าเอนไซม์รวมที่ผลิตโดยวิธีการดั้งเดิม
• สัตว์ โตเร็วขึ้น มีน�้ำหนักมากขึ้น มีอัตราแลกเนื้อต�่ำลง
• เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นานกว่า 6 เดือน
ผูร้ บั การถ่ายทอด : บริษทั เอเชีย สตาร์ แอนนิมลั เฮลธ์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554
นักวิจัย : นายสมภพ บุญพยุง และ ดร. วรรณพ วิเศษสงวน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา : สิทธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 0901004009 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 7 กันยายน 2552
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การพัฒนาระบบการผลิตครอบฟัน
และสะพานฟันเซอร์โคเนียด้วยเทคโนโลยี

Dental CAD/CAM/CNC

ปัจจุบันครอบฟันและสะพานฟันในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นโครงโลหะ ซึ่ง
การขึ้นรูปโครงโลหะด้วยมือจ�ำเป็นต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์ และในการผลิตแต่ละครั้งยัง
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งไม่สามารถผลิตเป็นจ�ำนวนมากตามความต้องการของตลาด
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ
เซอร์ โคเนียจัดเป็นเซรามิกส์ที่ได้รบั ความนิยมน�ำมาผลิตเปน็ ครอบฟัน หรือสะพานฟัน
เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โด่นเด่นทางด้านความแข็งแรง สวยงาม แต่มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถ
ขึ้นรูปด้วยวิธีปกติทั่วไปได้ จึงมีการน�ำเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ
(Dental CAD/CAM/CNC) เข้ามาช่วยในการผลิตครอบฟัน สะพานฟัน ท�ำให้ได้คุณภาพและ
ความเที่ยงตรงแม่นย�ำสูง และสามารถผลิตได้จ�ำนวนมากเมื่อเทียบกับวิธีการเดิม
สวทช. จึงได้พัฒนาเครื่องจักรความเที่ยงตรงสูงควบคุมการท�ำงานด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใชเ้ ทคนิคการกัดขึน้ รูปครอบฟันและสะพานฟันเซอร์โครเนีย ทัง้ ทีม่ กี ารเคลื่อนทีแ่ บบ ๔ แกน
และ 5 แกน โดยสามารถกลึงแต่งเซอร์ โครเนียประเภท Pre-sintered และ Fully-sintered
ไดท้ งั้ สองประเภท ตลอดจนการพัฒนาเครื่องจักรดังกลา่ วใหม้ กี ารใชง้ านงา่ ยส�ำหรับชา่ งเทคนิค
ทันตกรรม ท�ำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการน�ำเข้า รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าฝึกสอน และค่าบ�ำรุง
รักษาเครื่อง ซึ่งเป็นข้อบังคับของบริษัทจ�ำหน่ายที่ผู้ซื้อต้องปฏิบัติตาม
จุดเด่น
• ใช้งานง่าย
• ลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยจากการน�ำเข้า รวมถึงคา่ ติดตัง้ คา่ ฝึกสอน และคา่ บ�ำรุงรักษาเครื่อง
• ผลิตครอบฟัน สะพานฟัน ท�ำให้ได้คุณภาพและความเที่ยงตรงแม่นย�ำสูง และ
		สามารถผลิตได้จ�ำนวนมากเมื่อเทียบกับวิธีการเดิม
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
นักวิจัย : ดร. กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป
เทอร์โมพลาสติกคอมพอสิต

ด้วยเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว Class A
ConventionalInjectionMoldingProcess

Class A

กระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์ โมพลาสติกคอมพอสิตเสริมแรงด้วยใยแก้วสั้นจะมี
การไหลของเส้นใยผ่าน ชั้นกลางของแม่พิมพ์มายังผิวบนที่บริเวณผนังแม่พิมพ์ ท�ำให้เกิด
การขัดขวางการเติมเต็มของพลาสติกหลอม ผิวที่ ได้จะมีลักษณะเป็นลายเส้นของรูปร่าง
เส้นใยที่ผิว จึงต้องตกแต่งผิวหลังจากการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเป็นการเพิ่มกระบวนการท�ำงาน
ต้นทุนการผลิต ระยะเวลา และการท�ำสีส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมด้วย แต่เมื่ออุณหภูมิของผิว
แม่พิมพ์สูงขึ้นจะส่งผลให้ผิวของชิ้นงานมีความมันเงามากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งพบว่าเกิดจาก
การเย็นตัวช้าของพลาสติกหลอมเหลว สภาวะของการอ่อนตัวหรือเสียรูปของผิวพลาสติกใน
แม่พิมพ์ ส่งผลต่อความสามารถในการสะท้อนแสงของผลึก ท�ำให้ความมันเงา (Gloss) ของชิ้น
งานสูงขึน้ และการเย็นตัวทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู จะท�ำให้ได้ความมันเงาของผิวสูง (High Gloss, Class A)
กว่าการเย็นตัวที่อุณหภูมิต�่ำ
สวทช. จึงได้พัฒนาและปรับปรุงความมันเงาของผิวชิ้นงาน “Class A” น�ำเอาสมบัติ
การออ่ นตัวของผิวพลาสติกในแม่พมิ พ์ และความสามารถในการไหลของพลาสติกทีจ่ ะดีขนึ้ เมื่อ
อุณหภูมิของแม่พิมพ์และพลาสติกหลอมเหลวสูงขึ้น เพื่อปรับปรุงผิวของชิ้นงานเทอร์ โม
พลาสติกคอมพอสิตเสริมแรงดว้ ยเสน้ ใยแกว้ สัน้ ใหส้ ามารถผลิตชิน้ งานทีม่ ผี วิ ระดับ Class A ซึง่
สามารถประยุกต์ ใช้ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ การควบคุมไอน�้ำที่บีบอัดที่ความดันประมาณ
4 - 10 บาร์ สามารถเพิม่ อุณหภูมใิ หก้ บั ไอนำ�้ ดังกลา่ วไดส้ งู ถึง 120 - 180 oC อยา่ งรวดเร็ว ท�ำให้
พลาสติกไหลในชอ่ งแมพ่ มิ พ์ได้ดขี นึ้ และการเย็นตัวทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู จะท�ำให้ได้ความมันเงาของผิว
สูง (High Gloss, Class A) กว่าการเย็นตัวที่อุณหภูมิต�่ำ
จุดเด่น
• พลาสติกมีความมันเงาของผิวสูง
• กระบวนการที่ปรับปรุงใหม่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน
• สามารถประยุกต์ ใช้ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ ได้หลากหลายยิ่งขึ้น
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนตุลาคม 2552
นักวิจัย : ดร. วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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เทคนิคการเผาเคลือบเซรามิกต้นทุนต่ำ�

ปัจจุบันอุณหภูมิการผลิตหรือเผาเคลือบของอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศอยู่ที่
อุณหภูมิประมาณ 1,150 - 1,300 oC ราคาเชื้อเพลิงที่ ใช้ ในการเผาเคลือบมีการปรับตัวสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับค่าแรง ท�ำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตจึงต้องหาแนวทาง
ในการลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต การพัฒนาเคลือบไฟต�ำ่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ
o
1,000 C เป็นแนวทางหนึง่ ในการลดต้นทุนด้านพลังงาน ในขณะเดียวกัน การพัฒนาสูตรเคลือบ
นิยมใช้วิธีการค�ำนวณสูตรและแปรเปลี่ยนอัตราส่วนขององค์ประกอบทางเคมี แล้วจึงทดลอง
เตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติเคลือบไฟต�่ำโดยวิธีการ
ค�ำนวณกับวิธที ดสอบทางกายภาพ จะสามารถท�ำนายสมบัตเิ คลือบก่อนลงมือทดลองจริงในห้อง
ปฏิบัติการได้ ช่วยลดขั้นตอนหรือเวลาในการพัฒนาสูตรเคลือบ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สวทช. สนับสนุนการพัฒนาเคลือบไฟตำ�่ จนสามารถพัฒนาเปน็ เคลือบสีตา่ งๆ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
o
1,000 C เพื่อใช้กับเนื้อดินทัลค์ โดโลไมต์ และเนื้อดินแดง สูตรเคลือบที่ใช้ โคลีมาไนต์เป็น
ฟลัก๊ (Flux) ซึง่ ท�ำให้สว่ นผสมทีถ่ กู เติมลงไปมีจดุ หลอมเหลวต�ำ่ ลง ให้เคลือบมันวาว กึง่ มันกึง่ ด้าน
เหมาะแก่การน�ำไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ และมีต้นทุนวัตถุดิบต�่ำกว่าราคาที่จ�ำหน่ายในท้องตลาด
จุดเด่น
• ต้นทุนต�่ำ
• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซรามิกในประเทศ
• สูตรเคลือบที่ใช้ โคลีมาไนต์เป็นฟลั๊ก ที่ให้เคลือบมันวาว กึ่งมันกึ่งด้าน น�ำไปใช้ ใน
		เชิงพาณิชย์ได้หลากหลาย
ผู้รับการถ่ายทอด : 1. บริษัท คิวรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลอพเม้นท์ จ�ำกัด
2. บริษัท สยามฟริต จ�ำกัด
3. บริษัท เพอร์ โร (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ
4. บริษัท ฉัตรวิบูลย์เครื่องเคลือบดินเผา จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553
นักวิจัย : นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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เครื่องตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
ด้วยเทคนิคการประมวลผลเชิงภาพ

ปัจจุบันความต้องการปริมาณอาหารมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งอาหารที่เป็นพืช
ทีน่ �ำมาบริโภคโดยตรงและทีเ่ ป็นอาหารสัตว์ผ่านระบบปศุสตั ว์ ท�ำให้มคี วามต้องการวัตถุดบิ ที่
เป็ น พื ช เพาะปลู ก น�ำมาเลี้ ย งสั ต ว ์ เ ป็ น จ�ำนวนมาก ข้ า วโพดเป็ น พื ช ที่ มี ค วามส�ำคั ญ ต ่ อ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหาร
สัตว์ชนิดต่างๆ ดังจะเห็นว่าผลผลิตข้าวโพดใประเทศไทยประมาณร้อยละ 94 ถูกน�ำใช้ ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และแนวโน้มยังมีความต้องการเพิม่ ขึน้ ทุกปี นอกจากนี้ บางปียงั ต้อง
มีการน�ำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย
สวทช. พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุข์ า้ วโพดโดยใช้เทคนิคการประมวล
ผลเชิงภาพร่วมกับเทคนิคการสอนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เรียนรู้ ซึ่งเครื่องตรวจสอบที่พัฒนา
ขึ้นนี้สามารถตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ครั้งละปริมาณมาก ด้วยกรรมวิธีการตัดสินใจที่มี
ความแน่นอนและมีมาตรฐาน ท�ำให้มีประสิทธิภาพกว่าการใช้มนุษย์ตรวจสอบ และยังสามารถ
ถ่ายภาพเมล็ดพันธุ์ที่ตรวจสอบได้อย่างคมชัดสมจริง สะดวกต่อการน�ำไปวิเคราะห์ผลต่อ และ
ให้ระดับความถูกต้องในการคัดแยกเมล็ดดีออกจากกลุ่มเมล็ดเสียถึงร้อยละ 95.5
จุดเด่น
• สะดวกและมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
• มีความถูกต้องในการคัดแยกเมล็ดดีออกจากกลุ่มเมล็ดเสียเฉลี่ยร้อยละ 95.5
• สามารถตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ครั้งละปริมาณมากได้
• สามารถถ่ายภาพเมล็ดพันธุ์ที่ตรวจสอบได้อย่างคมชัดสมจริงสะดวกต่อการน�ำไป
		วิเคราะห์ผลต่อ
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554
นักวิจัย : นายโอภาส ตรีทวีศักดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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ชุดควบคุมลิฟต์

ปัจจุบันอาคารส�ำนักงานและที่พักอาศัยมักจะติดตั้งลิฟต์ เพื่อความสะดวกใน
การเคลื่อนย้ายบุคคลและสิง่ ของ และพบว่าการน�ำเข้าชุดควบคุมลิฟท์จากต่างประเทศ มีค่า
ใช้จ่ายค่อนข้างสูง อีกทั้งจะปรับปรุงแก้ ไข หรือบ�ำรุงรักษาไม่สามารถท�ำได้ โดยสะดวก หรือ
ต้องมีค่าใช้จ่ายส�ำหรับบุคลากรจากต่างประเทศจ�ำนวนมาก
สวทช. วิจัยและพัฒนาชุดควบคุมลิฟท์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาดังกล่าว
โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และต้นแบบอุตสาหกรรม
การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) การวิจัย ออกแบบ และพัฒนาชุด
โพรโตคอลส�ำหรับการสื่อสารข้อมูลระยะไกล ทั้งแบบมีสายและไร้สาย ด้านการควบคุมชุด
อุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ เช่น มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น และด้านการออกแบบภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ จึงสามารถน�ำมาประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาชุดควบคุมลิฟต์ได้ โดยการน�ำชุดควบคุม
แบบ MCU มาใช้แทนเครื่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ (PLC) และน�ำเทคโนโลยี
การส่งผ่านข้อมูลด้วย BUS (BUS Controller) ซึ่งท�ำให้ลดจ�ำนวนการเดินสายลงได้
จุดเด่น
• ลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษา
• สามารถควบคุมจากระยะไกลได้
• เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลด้วย BUS Controller ซึ่งท�ำให้ลดจ�ำนวนการเดินสาย
		ลงได้
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553
นักวิจัย : นายวรัญญู ผิวทองค�ำ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น

ในแต่ละปีมีการใช้เหล็กเส้นส�ำหรับก่อสร้างเป็นจ�ำนวนมาก การบริหารงาน การสั่ง
ซื้อ และการใช้งานเหล็กเส้นยังมีจ�ำนวนการสูญเสียมาก เนคเทค สวทช. จึงร่วมกับบริษัท
สี่พระยาก่อสร้าง จ�ำกัด ผู้ด�ำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การใช้งานเหล็กเส้นขึน้ เพื่อลดความสูญเสียของเหล็กในการก่อสร้าง และวิจยั วิธกี ารค�ำนวณ
เพื่อลดการสูญเสียจากการตัด โดยใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อลดเวลา
การท�ำงานของบุคลากร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สูงขึ้น
สวทช. พัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานเหล็กเส้นขึ้น เพื่อลดความสูญเสียของ
เหล็กในการก่อสร้าง และวิจัยวิธีการค�ำนวณเพื่อลดการสูญเสียจากการตัด โดยใช้กระบวนการ
ทางคอมพิวเตอร์ชว่ ย เพื่อลดเวลาการท�ำงานของบุคลากร และชว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ
ให้สูงขึ้น ซึ่งระบบช่วยในค�ำนวณการตัดเหล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียใน
กระบวนการตัด และช่วยวางแผนการสั่งซื้อเหล็กเส้นให้เหมาะกับช่วงเวลาต่างๆ
จุดเด่น
• ลดความสูญเสียของเหล็กในการก่อสร้าง
• ลดการสูญเสียจากการตัดเหล็กในการก่อสร้าง
• ลดเวลาการท�ำงานของบุคลากร
• ช่วยวางแผนการสั่งซื้อเหล็กเส้นให้เหมาะกับช่วงเวลาต่างๆ
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จ�ำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
นักวิจัย : นายกิตติพงศ์ เอกไชย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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เฟอร์นิเจอร์จากกระดาษใยสับปะรด
พร้อมกลิ่นหอมยาวนาน
กระดาษเส้นใยสับปะรด กระดาษที่ถูกเคลือบกลิ่น

ปัจจุบัน การบ�ำบัดด้วยกลิ่นหรือการผ่อนคลายความเครียดด้วยกลิ่น ก�ำลังได้รับ
ความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภค มีการแต่งเติมกลิ่นลงในเครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
เพื่อดึงดูดใจผู้ ใช้งานอีกด้านหนึ่ง การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งก็ ได้รับความสนใจไม่แพ้
กัน โดยชิน้ ส่วนเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมสับปะรด เช่น เปลือกและแกนสับปะรดนัน้ สามารถ
น�ำมาเพิม่ มูลค่าโดยการขึน้ รูปเป็นกระดาษใยสับปะรด ซึง่ เป็นกระดาษทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ คือ
มีความแข็งแรง ทนทาน และมีน�้ำหนักเบา
สวทช. พัฒนาเก้าอี้จากใยสับปะรด ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ออก
มาตลอดเวลา และยังสามารถปล่อยกลิ่นหอมได้เพิ่มขึ้นเมื่อมีคนนั่ง ด้วยการใช้เทคโนโลยี
การเคลือบไมโครแคปซูลที่บรรจุอนุภาคของสารให้ความหอมไว้ลงบนกระดาษใยสับปะรด
ซึ่งมีความพรุนสูง โดยแคปซูลของน�้ำหอมจะกระจายตัวอยู่สองบริเวณ คือ ภายในรูพรุนและ
พืน้ ผิวของเส้นใยกระดาษ เมื่อมีการใช้งาน แรงกดทีเ่ กิดจากการนัง่ จะท�ำให้แคปซูลทีอ่ ยูบ่ ริเวณ
พื้นผิวแตกออก ส่งกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นขณะนั่ง ส่วนแคปซูลที่อยู่ภายในรูพรุนจะค่อยๆ ปล่อย
กลิ่นหอมอ่อนๆ ออกมาตลอดเวลา
จุดเด่น
• ส่งกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นขณะนั่ง
• แข็งแรง ทนทาน และมีน�้ำหนักเบา
• ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่นิยม Aroma Therapy
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท โยธกา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552
นักวิจัย : ดร. นฤพล อินทะสันตา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1003001243 วันที่ยื่นค�ำขอ 3 ธันวาคม 2553
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

กรรมวิธีการผลิตสารล่อแมลง
ชนิดของแข็ง

มอดเจาะผลกาแฟ นับเป็นแมลงศัตรูที่ส�ำคัญต่อการปลูกกาแฟในพื้นที่ปลูกกาแฟ
อราบิก้าในเขตภาคเหนือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การระบาดสร้างความเสียหายให้กับผลผลิต
กาแฟในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ผลผลิตกาแฟคุณภาพดีลดลง
สวทช. ภาคเหนือ สนับสนุนการพัฒนากรรมวิธกี ารผลิตสารลอ่ ชนิดแข็ง ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ในการปลดปล่อยสารล่อแมลงอย่างช้าๆ มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 45 วัน สามารถล่อให้
แมลงเข้าหาและตายในกับดักได้เป็นจ�ำนวนมาก และมีต้นทุนในการผลิตต�่ำกว่าผลิตภัณฑ์สาร
ล่อแมลงชนิดของแข็งที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
จุดเด่น
• ต้นทุนต�่ำ
• มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 45 วัน
• ลดการน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ชาระมิงค์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554
นักวิจัย : นางเยาวลักษณ์ จันทร์บาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา : สิทธิบตั ร เลขทีค่ �ำขอ 1003001204 วันทีย่ ื่นค�ำขอ 25 พฤศจิกายน 2553
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กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนพอลิเมอร์
ที่มีการกักเก็บเคอร์คูมินไว้ภายใน

เคอร์คูมิน (curcumin) เป็นสารที่พบในพืชวงศ์ขิง ข่า ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรไทยและ
เป็นวัตถุดบิ ทีห่ าได้ภายในประเทศ โดยมักใช้เป็นเครื่องเทศและสารให้สกี บั อาหาร นอกจากนี้
ยังมีการน�ำมาใช้ ในเครื่องส�ำอางและการเตรียมยาบางชนิด โดยมีประโยชน์ทางเภสัชวิทยา
ได้แก่ ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ ฤทธิต์ า้ นการอักเสบ ฤทธิต์ า้ นมะเร็ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหา
ของเคอร์คูมินที่พบคือ ไม่คงตัวต่อแสง ไม่ละลายน�้ำจึงยากต่อการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด
ซึ่งท�ำให้มีชีวปริมาณออกฤทธิ์ต�่ำ
สวทช. สนับสนุนการพัฒนาเพิม่ ความเสถียรให้เคอร์คมู ินด้วยการกักเก็บลงในอนุภาค
ขนาดเล็ก ไดแ้ ก่ อนุภาคระดับนาโน และ/หรืออนุภาคระดับไมโครทีส่ รา้ งจากพอลิเมอรท์ เี่ หมาะสม
โดยอนุภาคที่บรรจุเคอร์คูมินสามารถกระจายตัวอยู่ในน�้ำได้ที่ความเข้มข้นสูง สามารถช่วยลด
การเสียสภาพของเคอรค์ มู นิ จากการสัมผัสของแสง ความร้อน ความเป็นกรดด่าง และเคอร์คมู นิ
ทีถ่ กู กักเก็บในอนุภาคสามารถถูกปลดปลอ่ ยได้ ในสภาวะทีเ่ หมาะสม ซึง่ เป็นการช่วยเพิม่ ศักยภาพ
การใช้ประโยชน์จากเคอร์คูมินได้
จุดเด่น
• ลดการเสียสภาพของเคอรค์ มู นิ จากการสัมผัสของแสง ความร้อน ความเป็นกรดด่าง
• ปลดปล่อยได้ ในสภาวะที่เหมาะสม
• กระจายตัวอยู่ในน�้ำได้ที่ความเข้มข้นสูง
• ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีขึ้น
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่ โปรดักส์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554
นักวิจัย : รศ. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0901004205 วันที่ยื่นค�ำขอ 17 กันยายน 2552
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ป 2554

หัวเชื้อไวรัสไข้เลือดออก
เพื่อการพัฒนาต่อเป็นวัคซีน

คณะผูว้ จิ ยั ได้รว่ มกันสร้างและทดสอบวัคซีนเด็งกีต่ วั เลือกชนิดเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิ์
ลูกผสม ได้ครบทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยใช้การตัดต่อยีน จากการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน
ตัวเลือกในสัตว์ทดลอง ให้ผลเป็นที่พอใจทั้งในด้านความปลอดภัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อไวรัสไข้เลือดออก
สวทช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุญาตให้สิทธิกับบริษัท
ไบโอเนท-เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งแสดงความจ�ำนงในการน�ำหัวเชื้อวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือกชนิด
เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสมทั้ง 4 สายพันธุ์ที่สร้างขึ้นไปพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ได้วัคซีนป้องกัน
โรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
จุดเด่น
วัคซีนตัวเลือกชนิดเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิล์ กู ผสมรุน่ ใหม่ปอ้ งกันโรคไข้เลือดออกได้ครบทัง้
4 สายพันธุ์ ซึง่ หากมีการพัฒนาตอ่ ยอดใหม้ กี ารใช้ ในมนุษย์ไดจ้ ริง จะสามารถป้องกันการติดเชือ้
ไวรัสเด็งกี่สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันแต่ละสายพันธุ์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ�ำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
นักวิจัย : ดร. พูนสุข กีฬาแปง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.นพ. นพพร สิทธิสมบัติ และคณะ
จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.นพ. สุธี ยกส้าน จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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ฟิล์มเคลือบอิฐประดับและวัสดุก่อสร้าง
กันตะไคร่น้ำ�และคราบสกปรก

วัสดุก่อสร้างที่ ใช้ทั่วไปมีท้ังที่เป็นวัสดุเชิงโครงสร้างและประดับตกแต่ง ซึ่งอายุ
การใช้งานขึน้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะวัสดุประดับตกแตง่ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี จะ
มีคราบสกปรก หรือคราบตะไคร่สีเขียวหรือสีด�ำเกิดขึ้น ท�ำให้สิ่งก่อสร้างนั้นดูเก่าและโทรม
เร็วกว่าเวลาอันควร
สาเหตุหลักของการเกิดคราบตะไคร่เหล่านี้เกิดจากการที่บริเวณนั้นได้มีการสัมผัส
กับน�้ำหรือน�้ำฝนเป็นเวลานาน หรือมีความชื้นสูง เหมาะแก่การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ
ทีมวิจัยจึงได้มีการคิดค้นฟิล์มที่มีสมบัติไม่เปียกน�้ำขึ้นโดยเลียนแบบปรากฏการณ์ “น�้ำกลิ้งบน
ใบบัว” ซึ่งเมื่อน�ำไปเคลือบบนผิวของวัสดุก่อสร้าง จะสามารถป้องกันการเกาะของน�้ำและ
การซึมผ่านของน�้ำลงไปในตัววัสดุก่อสร้างได้
จุดเด่น
• ต้นทุนต�่ำ
• ช่วยลดการเกิดคราบสกปรกและยับยัง้ การเจริญเติบโตของตะไครน่ ำ�้ และแบคทีเรีย
• ฟิล์มนี้เคลือบโดยการทาน�้ำยาเคมีที่มีลักษณะใส จึงไม่ท�ำลายสีดั้งเดิมของวัสดุ
ก่อสร้างนั้นๆ
• การเคลือบท�ำได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความช�ำนาญสูง
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553
นายจารุวัฒน์ ก้วยไข่มุก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553
นักวิจัย : ดร. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ และ น.ส. อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0801003345 เรื่อง ฟิล์มเคลือบวัสดุก่อสร้างที่
ลดการเกาะของคราบสกปรกและการเกิดคราบของสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็ก
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ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการ

ข้อมูลจุลนิ ทรียแ์ ละวัสดุชวี ภาพ
(Software iCollect Microbial Information
Management System)

iCollect เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการการเก็บรักษาสายพันธุ์
จุลนิ ทรียแ์ ละวัสดุชวี ภาพแบบครบวงจร ซึง่ ปัจจุบนั ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวได้รบั การจดลิขสิทธิแ์ ละ
ติดตั้งให้กับผู้ ใช้งานในห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ พร้อมทั้งอนุญาตให้สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวแก่ University of North
Texas Health Science Center (UNTHSC) at Fort Worth, Texas, USA
จุดเด่น
• การลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัสดุชีวภาพ ด้วยระบบบาร์ โค้ด
ท�ำให้สะดวกต่อการใช้งาน
• การรับฝากวัสดุชีวภาพ มีระบบค้นหาข้อมูลตัวอย่างจัดเก็บที่ใช้งานง่าย
• การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุชีวภาพ
• การควบคุมการน�ำวัสดุชีวภาพเข้า/ออกจากคลังเก็บรักษา
• การสร้างแคตตาล็อกเพื่อให้บริการวัสดุชีวภาพ
• การก�ำหนดเงื่อนไขการรับฝากและให้บริการ
• การเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายหรือศูนย์ทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ
ผ่านเว็บเซอร์วิส
• น�ำไปติดตั้งและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลที่ส�ำคัญตามความต้องการใช้งานที่
ต่างกันได้
ผู้รับการถ่ายทอด : University of North Texas Health Science Center (UNTHSC) at Fort
Worth, Texas, USA เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553
นักวิจัย : ดร. สุภาวดี อิงศรีสว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
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เทคโนโลยีแปรรูปมะม่วงสดตัดแต่ง

ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุดเพื่อการส่งออก

มะม่วงเป็นผลไม้ส่งออกที่ส�ำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมเพื่อ
การขยายตลาดส่งออก แต่มีปัญหาส�ำคัญสองประการที่ท�ำให้มะม่วงไทยไม่สามารถขยาย
ตลาดไปได้มาก คือ การเกิดโรคราด�ำทีผ่ วิ เปลือกของผลมะม่วง ท�ำให้อายุการเก็บของผลมะม่วง
ที่เกิดโรคราด�ำนี้เหลือเพียงประมาณ 7 วัน และการด้อยคุณภาพของผลมะม่วงที่ผ่านการอบ
ไอนำ�้ เพื่อท�ำลายไขข่ องแมลงวันผลไม้ ทีมวิจยั จึงได้พฒ
ั นาเทคโนโลยี เพื่อแปรรูปมะม่วงสดตัด
แต่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกมะม่วง
จุดเด่น
ไดผ้ ลิตภัณฑท์ ม่ี คี วามสะดวกในการรับประทาน และยังคงคุณภาพทีส่ ด มีอายุการเก็บ
ค่อนข้างยาว ท�ำให้สามารถเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ก�ำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จ�ำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
นักวิจัย : รศ.ดร. ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ และคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0203000422 เรื่อง กรรมวิธีการแปรรูปน้อย
ที่สุด และการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศของผลไม้สดเมืองร้อน
ตัดแต่ง
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Traffy: ศูนย์ข้อมูลการจราจรทางมือถือ

สภาพจราจรทีต่ ดิ ขัดเป็นปัญหาทีน่ า่ ปวดหัวอันดับต้นๆ ทีค่ นกรุงเทพต้องประสบพบ
เจออยู่ทุกวัน คนส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน อาจเกิดความเครียด
รูส้ กึ หงุดหงิด หรือท�ำให้แผนงานการเดินทางทีว่ างไว้ล่าช้าไปได้ ได้มกี ารพัฒนาระบบประเมิน
และรายงานสภาพจราจรแบบ Real Time ที่เรียกว่า Traffy ที่สามารถท�ำให้ผู้เดินทางสามารถ
ตรวจสอบสภาพจราจรได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่
จุดเด่น
• ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบ real-time สามารถ ค้นหาถนน สถานที่ และ
แนะน�ำการเดินทาง
• สามารถดูข้อมูลจราจรจากป้ายจราจรอัจฉริยะใน กทม. 40 ป้าย ตามแยกและ
กล้องวงจรปิด CCTV
• ช่วยในการวางแผนก่อนออกเดินทางและตรวจสอบสภาพจราจรขณะเดินทางเพื่อ
หลีกเลีย่ งเส้นทางทีม่ คี วามติดขัดชว่ ยใหล้ ดระยะเวลาและคา่ ใชจ้ า่ ยในการเดินทาง
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท เวลเนส แคร์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
นักวิจัย : ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
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ชุดเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเอนกประสงค์

RF Remote Control 1:4
และชุดแจ้งเหตุฉกุ เฉินชุมชน

เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุ (RF 1:4) จะใช้คลื่นวิทยุในย่านความถี่
433.92 MHz ในการควบคุมการเปิด - ปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยมีระยะการท�ำงาน
ระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณประมาณ 20 - 30 เมตร สามารถติดตั้งเป็นอุปกรณ์
ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้าน แต่ละชุดจะท�ำงานเป็นอิสระต่อกันโดย
การก�ำหนดรหัสของสัญญาณรับ - ส่งที่ต่างกัน ท�ำให้แบ่งพื้นที่การท�ำงานได้หลายพื้นที่โดยไม่
รบกวนกัน ในเบื้องต้นจะใช้รีโมทคอนโทรล 1 ตัวในการควบคุมการท�ำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า 4
อุปกรณ์ ใน 1 พื้นที่การใช้งาน (บ้านผู้พิการหรือผู้สูงอายุ 1 หลัง)
จุดเด่น
ส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินในรูปแบบของเสียงสัญญาณเสียงไซเรนและไฟฉุกเฉิน
ส�ำหรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว ผู้ดูแล หรือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
ในกรณีที่ผู้พิการหรือผู้สูงอายุต้องการขอความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุที่ ไม่พึงประสงค์ขึ้น ผู้ ใช้
สามารถส่งสัญญาณฉุกเฉินได้ 2 รูปแบบ คือ จากรีโมทคอนโทรลขนาดเล็กที่สามารถพกติดตัว
ได้และจากสวิตช์กระตุกที่ติดไว้ ในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น ห้องนอนหรือห้องน�้ำ
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง โซลูชั่น จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
นักวิจยั : ดร. พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอม

ปัญหาบัตรเครดิตปลอมเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในทัว่ โลก รวมทัง้ ประเทศไทยซึง่ เกิดขึน้
ในหลายจังหวัดของประเทศ โดยใช้วิธีการหลากหลายในการขโมยข้อมูลต่างๆ เช่น การแจ้ง
บัตรหายหรือบัตรถูกขโมย แล้วกลับน�ำบัตรไปใช้ ในการทุจริต หรืออาจมีการปลอมแปลงเอกสาร
การสมัครเปน็ ชื่อบุคคลอื่นแลว้ น�ำบัตรดังกลา่ วไปใช้ และสิง่ ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการคัดลอกข้อมูลในบัตรและปลอมบัตรใหม่ไปใช้ ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวถือได้ว่ามี
ความผิดเป็นอาชญากรข้ามชาติ
จุดเด่น
เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถตรวจสอบตัวบัตร
เครดิตได้ว่าเป็นบัตรเครดิตจริงหรือปลอม โดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในแถบแม่
เหล็กหรือชิป ท�ำให้ปราศจากข้อกังวลเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล มีผลการทดสอบที่เป็น
ที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับสากล มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย และประหยัดพลังงาน
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท นิวเวฟไอเดียส์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553
นักวิจยั : ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติิ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0901003707 เรื่องอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจสอบ
แสงเลี้ยวเบนจากฮอโลแกรมด้วยหลักการสร้างหน้าคลื่นย้อนกลับ
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
NetHAM module เวอรช์ น่ั 1.0

สำ�หรับบริหารเครือข่ายขนาดเล็ก

ในการบริหารจัดการเครือข่ายภายในองค์กร ปัญหาที่พบอยู่เสมอคือความผิดปกติ
ภายในระบบที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ กว่าที่ผู้ดูแลระบบจะรับทราบถึงปัญหา เวลาก็อาจผ่าน
ไปเนิ่นนานจนเกิดความเสียหาย อีกทั้งการระบุต้นเหตุของปัญหาก็อาจไม่ ใช่เรื่องง่ายนัก
การนำ�ระบบตรวจสอบการทำ�งานเครือข่ายอัตโนมัติมาใช้ จึงสามารถช่วยอำ�นวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ดูแลระบบ ทำ�ให้สามารถรับรู้ ในทันทีที่เกิดปัญหา และสามารถทำ�การแก้ไขได้อย่างทัน
ท่วงที ส่งผลให้การทำ�งานของระบบเครือข่ายภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ
จุดเด่น
NetHAM ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบตรวจสอบและแสดงสถานภาพเครือข่าย
โดยเฉพาะสำ�หรับหา้ งรา้ น องค์กรขนาดเล็ก หรือโรงเรียน ซึง่ อาจจะไม่มงี บประมาณมากพอทีจ่ ะ
ซือ้ ซอฟต์แวร์บริหารเครือข่ายราคาแพง NetHAM เน้นให้ ใช้งานสะดวก มีระบบการแสดงผล
ด้วยภาพที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเห็นภาพรวมของระบบได้อย่างรวดเร็ว
ผูร้ บั การถ่ายทอด : บริษทั โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำ�กัด เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2553
นักวิจัย : ดร. กุลชาติ มีทรัพย์หลาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
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โปรแกรม 3D model

สำ�หรับการรายงานสภาพการจราจร
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไอโฟน (iPhone)

คณะผู้วิจัยพัฒนาแอปพลิเคชันรายงานสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
“Traffy” บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไอโฟน ช่วยให้ผู้ ใช้รถใช้ถนนสามารถตรวจสอบสภาพจราจร
และวางแผนการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถรายงานสภาพจราจรได้แบบเรียลไทม์ ทำ�ให้
ผู้ ใช้สามารถตรวจสอบและวางแผนการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรติดขัดได้
เพียงดูจากฟีเจอร์การรายงานหลากหลายรูปแบบ อาทิ ป้ายจราจรอัจฉริยะ 40 ป้าย ภาพ
เคลือ่ นไหวจากกล้องวงจรปิด CCTV ทีต่ ดิ ตามสภาพจราจรกว่า 100 ตัวบนถนนและแยกต่างๆ
ทั่วกรุงเทพมหานคร
จุดเด่น
เป็นการรายงานจราจรด้วยแผนที่ 3 มิติ พัฒนาโดยฝีมือคนไทย ทั้งยังเพิ่มลูกเล่นให้
ผู้ ใช้สามารถเห็นสภาพจราจรบริเวณสำ�คัญได้รอบทิศทาง หรือเลือกดูแผนที่แบบ 2 มิติ ผ่าน
Google Map นอกจากนี้ยังมี iShare ฟีเจอร์ล่าสุด ซึ่งออกแบบให้ผู้ ใช้งานสามารถแบ่งปัน
ข้อมูล ข่าวสาร รายงานสภาพจราจร หรือเหตุการณ์ต่างๆ บนท้องถนน
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำ�กัด
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
นักวิจัย : ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
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โปรแกรมรูจ้ �ำ ตัวอักษรภาษาไทย
สำ�หรับผู้พิการทางสายตา
(OCR version for the blind)

เทคโนโลยี เพื่อช่วยเหลือคนพิการ หรือสื่อสิ่งอ�ำนวยสะดวกให้คนพิการสามารถ
ก้าวข้ามพ้นอุปสรรคที่เกิดจากความบกพร่อง หรือความพิการ ทั้งความพิการทางร่างกาย
พิการทางสายตา พิการทางหู หรือกลุ่มที่มีอุปสรรคการอ่านและการเขียน ในกลุ่มที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities; LD) ซึ่งจะต้องหาวิธีการเรียนรู้เพื่อ
ขจัดอุปสรรคการเรียนรูจ้ ากการอ่าน ให้สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อให้คนพิการเหล่า
นี้เก็บเกี่ยวความรู้ ได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป
ทีมวิจยั จึงไดพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมซึง่ สามารถเปลีย่ นรูปภาพเอกสารทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ (Document Image) ให้เป็นข้อความ (Text) ก่อนน�ำไปประดิษฐ์เป็นสื่อที่เหมาะสม
กับคนพิการต่อไป
จุดเด่น
สามารถเปลีย่ นรูปภาพเอกสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Document Image) ให้
เป็นข้อความ (Text)
• ท�ำให้ผู้ ใช้งานประหยัดเวลาในการพิมพ์เอกสารใหม่อีกครั้ง
• มีความถูกต้องเฉลี่ย 95% บนเอกสารสะอาด
• สามารถปรับความเอียงแฟ้มข้อมูลภาพได้อัตโนมัติก่อนจะท�ำการแปลง
• สามารถย่อและขยายแฟ้มข้อมูลภาพได้ตามต้องการ
• มีเมนูที่สะดวกกับการใช้งานส�ำหรับผู้พิการทางตา
• มีค�ำเตือนเมื่อใส่กระดาษกลับด้าน
ผู้รับการถ่ายทอด : ร้านพลกร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553
นักวิจัย : ดร. วศิน สินธุภิญโญ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
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สวิตช์เดี่ยวแบบกดติดปล่อยดับ
(Single Switch) สำ�หรับคนพิการ

สวิตช์เดี่ยวเป็นอุปกรณ์ที่ท�ำหน้าที่เป็นเหมือนปุ่ม เปิด - ปิด แต่มีขนาดใหญ่เป็น
พิเศษ ซึ่งออกแบบส�ำหรับคนที่มีข้อจ�ำกัดทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถใช้มือกดปุ่มเปิด ปิดที่มีขนาดเล็กได้ เช่น กลุ่มคนสมองพิการ (Cerebral Palsy) หรือกลุ่มคนที่ไม่มีมือหรือเท้าที่
จะกดปุม่ ซึง่ จ�ำเปน็ ตอ้ งใชอ้ วัยวะอื่นท�ำหนา้ ทีเ่ พื่อกดปุม่ แทน ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงไดจ้ ดั ท�ำสวิตช์
แบบกดติดปล่อยดับที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งานส�ำหรับผู้พิการดังกล่าว
จุดเด่น
• สามารถน�ำสวิตช์ ไปใช้ร่วมอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างอื่นได้ อาทิ ของเล่นส�ำหรับเด็ก
พิการ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซอฟต์แวร์ เกมส์ เป็นต้น
• มีขนาดใหญ่ ใช้งานสะดวก
ผู้รับการถ่ายทอด : ร้านพลกร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
นักวิจัย : ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปราศรัย เวอร์ชั่น 3
ทางเลือกสำ�หรับผู้พิการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปราศรัย ได้รับแนวคิดมาจากการสื่อสารเสริมและทางเลือก
อื่น (Augmentative and Alternative Communication) เพื่อมาทดแทนเสียงของผู้ ใช้งานที่
สูญเสียไปหรือมีความบกพร่องท�ำให้ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจได้ โปรแกรมนี้ท�ำหน้าที่
เป็นเสมือนกล่องที่บรรจุเสียงพูดที่ใช้ ในการสนทนาไว้อย่างไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
จุดเด่น
• เปน็ เครื่องมือส�ำหรับช่วยเหลือผูท้ สี่ ญ
ู เสียความสามารถในการพูดให้สามารถสื่อสาร
กับบุคคลรอบข้างผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาพแทนการสื่อความหมาย
• เพิ่มช่องทางการศึกษาที่ทันสมัย และสามารถพัฒนาระบบการศึกษาส�ำหรับคน
พิการ
• ผู้ที่มีความบกพร่องทางการออกเสียงสามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้อย่าง
สะดวกและง่ายดาย
ผู้รับการถ่ายทอด : ร้านพลกร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
นักวิจัย : ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
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เครือ่ งวัดความหนาแบบไมส่ มั ผัส
สำ�หรับควบคุมคุณภาพการผลิตเลนส์

เครื่อ งวั ด ความหนาเลนส์ แ ว่ น ตาแบบไม่ สั ม ผั ส คื อ เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส�ำหรั บ วั ด
ความหนาของเลนส์แว่นตาตรงบริเวณศูนย์กลางเลนส์ โดยใช้เทคนิคเชิงแสงท�ำให้ ไม่มี
การสั ม ผั ส ที่ บ ริ เวณผิ ว ของเลนส ์ จึงไม่เกิดรอยกดหรือรอยขีดข่วน ท�ำให้สามารถใช้ ใน
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์ ตัง้ แต่ขนั้ ต้นของกระบวนการผลิต
ขณะทีย่ งั ไมม่ กี ารเคลือบแข็งใหผ้ วิ ชิน้ งาน จนถึงขัน้ ตอนสุดทา้ ยกอ่ นบรรจุชนิ้ งานเขา้ บรรจุภณ
ั ฑ์
จุดเด่น
• ช่วยให้บริษัทมีโอกาสเพิ่มการแข่งขันทางการตลาดอีกทางหนึ่ง
• สามารถตรวจสอบคุณภาพของเลนส์ได้ ในทุกขั้นตอน
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553
นักวิจัย : ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0701002827 เรื่องวิธีการวัดความหนาของ
วัตถุผิวโค้งและโปร่งแสงโดยใช้เทคนิคคอนโฟคอลไมครอสโคปี
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โครงการออกแบบและพัฒนา

รถบรรทุกอเนกประสงคเ์ พือ่ การเกษตร

สวทช. ร่วมกับ บริษัท สามมิตร มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนิน
งานวิจัยและพัฒนารถบรรทุกอเนก-ประสงค์ โดยค�ำนวณการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างรถ
ที่ส�ำคัญตามหลักวิศวกรรม จ�ำนวน 5 ชิ้นส่วนได้แก่ แชชซี (chassis) ดุมล้อและระบบเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองท้ายและระบบกันสะเทือน สามารถน�ำมาประกอบเป็นรถที่มีมาตรฐาน
และความปลอดภัยในการใช้งานสูง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ ขนาด 14 แรงม้า สามารถใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถขนขยะ รถบรรทุกน�้ำ
รถดับเพลิง รถรับส่งนักเรียน รถโดยสาร เป็นต้น อีกทั้งราคาถูก ประหยัดน�้ำมัน และมีค่าบ�ำรุง
รักษาที่ต�่ำกว่ารถบรรทุกทั่วไป
จุดเด่น
• สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้
• รับน�้ำหนักบรรทุกได้ 3 - 4 ตัน
• ใช้ไบโอดีเซลประหยัดน�้ำมัน 12 กิโลเมตร/ลิตร
• ตัวรถสูง สามารถลุยพื้นที่เพาะปลูกได้
• มีเครื่องสูบน�้ำ สามารถดัดแปลงเป็นรถสูบน�้ำหรือรถบรรทุกน�้ำเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง
ผู้รับการถ่ายทอด : 1. เทศบาลต�ำบลท่าผา
จ. ล�ำปาง
2. อบต. บ่อเกลือใต้
จ. น่าน
3. อบต. ห้วยยูง
จ. กระบี่
4. อบต. บ่อหิน
จ. ตรัง
5. อบต. พานพร้าว
จ. หนองคาย
6. อบต. เต่างอย
จ. สกลนคร
7. อบต. โนนรัง
จ. นครราชสีมา
8. อบต. อุดม-สมบูรณ์
จ. สุรินทร์
9. อบต. แม่จั๊ว
จ. แพร่
10. เทศบาลเมืองชุมพร
จ. ชุมพร
นักวิจัย : ดร. ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติิ
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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เครือ่ งสีขา้ วขนาดเล็ก

สำ�หรับครัวเรือนและชุมชน

ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ ทั้งเพื่อการส่งออกและบริโภคในประเทศ สวทฃ. จึง
ได้ออกแบบและพัฒนรเครื่องสีขา้ วขนาดเล็กส�ำหรับครัวเรือนและชุมชน เพื่อลดความเสียหาย
จากกระบวนการดังกล่าว โดยเครื่องสีขา้ วทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีเ้ ป็นระบบครบวงจร สามารถสีขา้ วได้ทง้ั
ข้าวกล้องและข้าวขาว มีชุดขัดข้าวที่ออกแบบรอบการขัดให้เหมาะสมลดการหักของเมล็ดข้าว
และชุดดูดร�ำข้าวซึง่ ช่วยลดความร้อนในการขัดสี ก�ำลังการผลิตข้าวกล้อง 200 กิโลกรัม/ชัว่ โมง
และข้าวขาว 150 กิโลกรัม/ฃั่วโมง
จุดเด่น
• พัฒนาและออกแบบเครื่องสีขา้ วขนาดเล็ก ทีม่ กี ระบวนการสีขา้ วครบวงจรสามารถ
สีข้าวได้ทั้งข้าวกล้อง และข้าวขาว
• ชุดลูกยางกระเทาะเปลือกเป็นแบบเซาะร่องตามแนวการไหลของข้าว และมีครีบ
กั้นด้านข้างแผ่นป้อน
• ชุดขัดข้าวออกแบบให้มรี อบการขัดทีเ่ หมาะสมลดการหักของเมล็ดขา้ ว และออกแบบ
ใหม้ ชี ดุ ดูดร�ำขา้ วดา้ นนอกตะแกรงขัด ช่วยดูดร�ำข้าว ลดความร้อนในการขัดสี
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัท สหภัณฑ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
นักวิจัย : ดร. ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติิ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1102003028 เรื่อง เครื่องสีข้าว
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ป 2553

น้ำ�ปลาผง
ได้ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ทีส่ ะดวกในการใช้และขนส่งง่าย และมีคณ
ุ สมบัตใิ กล้เคียง น�ำ้ ปลา
สดอีกด้วย

จากการส�ำรวจข้อมูลการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการส่งออก เครื่อง
ปรุงรส พบว่ามูลค่าของผงปรุงแต่งรสและเครื่องแกงส�ำเร็จรูปมีมูลค่าการส่งออกในแต่
ละปี คิดเป็นพันล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออกน�้ำปลามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกปี เช่น ในปี 2548
กว่า 1,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามการส่งออกน�้ำปลาในรูปของเหลวนั้น มีความยุ่งยากในการขนส่ง ไม่
สะดวกต่อการใช้งาน เมื่อเปิดใช้แล้วอายุการใช้งานก็จะสั้นลง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงมีความร่วมมือกับบริษัท น�้ำปลาไทย ตราปลาหมึก
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ในการพัฒนาวิจัยน�้ำปลาผง
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑน์ ำ�้ ปลาผง ทีส่ ามารถละลายคืนรูปได้ดี ลักษณะทางกายภาพ
และองค์ประกอบใกล้เคียงน�้ำปลาสด เช่น ยังมีกลิ่นของน�้ำปลาและมีปริมาณไนโตรเจนใน
ปริมาณที่ไม่สูงเกินก�ำหนด
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท น�้ำปลาไทย ตราปลาหมึก (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
นักวิจัย : ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ค�ำขอ 0901000247
เรื่อง “กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์น�้ำปลาผง”
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ซอฟตแ์ วร์ชว่ ยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม

เดนตี้แพลน

(Dental Implant Planning Software: DentiPlan)

ซอฟต์แวร์เดนตี้แพลนถูกพัฒนาขึ้น โดยจ�ำลองข้อมูลรูปฟันแบบสามมิติจาก
การถ่ายภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ซึ่งภาพที่ ได้มีความถูกต้อง และ
แม่นย�ำเสมือนจริงมากกว่าเครื่องถ่ายภาพรังสี ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ป่วยจ�ำนวนมากที่มี
ปัญหาสุขภาพในช่องปาก ส่วนใหญ่มักเกิดจากโรคฟันผุและโรคเหงือก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่
สูญเสียฟันไปทัง้ หมดและตอ้ งใส่ฟนั เทียมทัง้ ปากหรือเกือบทัง้ ปาก การฝังรากเทียมนีจ้ ะช่วยเป็น
ที่ยึดฟันเทียมให้ติดแน่น อันจะช่วยลดปัญหาสุขภาพในช่องปากและสามารถพูดและบดเคี้ยว
อาหารได้
แตก่ ารฝังรากฟันเทียมในประเทศไทยยังเป็นงานทีย่ งุ่ ยาก และจ�ำเป็นต้องใช้ทนั ตแพทย์
ที่มีความช�ำนาญสูง เพราะไม่มีเครื่องมือในการวางแผนที่ดีก่อให้เกิดความเสี่ยงในการผ่าตัด
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• ซอฟต์แวร์เดนตี้แพลนที่พัฒนาขึ้นเพื่อจ�ำลองรูปฟันแบบสามมิติจากการถ่ายภาพ
ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ภาพที่ได้มีความถูกต้องและแม่นย�ำ
เสมือนจริง มากกว่าเครื่องถ่ายภาพรังสี
• เพื่อช่วยในการวางแผนการผ่าตัดรากฟันก่อนการผ่าตัดจริง
• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการผ่าตัดรากฟันเทียมมากขึ้น
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552
นักวิจัย : ดร. เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
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โมโนโคลนัลแอนติบอดี

ทีจ่ �ำ เพาะต่อไวรัสโรคกุง้ (WSSV/YHV/TSV/IHHNV)
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุดตรวจที่สามารถช่วยระวังและบรรเทาความเสียหาย
เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสได้ส่วนหนึ่ง และยังเป็นแนวทางในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของ
ไวรัสเพื่อหาแนวทางป้องกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพต่อไป

โรคติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก โรคติดเชื้อไวรัสที่ส�ำคัญใน
ประเทศไทย ได้แก่ ไวรัสโรคหัวเหลือง (Yellow Head Virus: YHV) และโรคตัวแดงจุดขาว
(White Spot Syndrome Virus: WSSV) ซึ่งพบระบาดรุนแรงในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา และ
สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำอย่างมาก
ส่วนไวรัสทอร่าซินโดรม Taura Syndrome Virus (TSV) และ Infectious Hypodermal
and Hematopoeitic Necrosis Virus (IHHNV) เป็ น ไวรั ส ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด โรค
รุนแรงในกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้น�ำกุ้งขาวเข้ามาเลี้ยงกัน
อย่างกว้างขวางเป็นผลให้เกิดการระบาดของไวรัสทอร่าซินโดรมในกุ้งหลายชนิด
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
การวิจัยและพัฒนาผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจ�ำเพาะต่อไวรัสก่อโรคในกุ้งทั้ง 4
ชนิด เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาชุดตรวจส�ำเร็จรูปแบบง่ายแทนวิธี PCR ในอนาคต
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท MBS Asia จ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
นักวิจัย : ศ.ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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วัสดุชีวภาพ

เพื่อทดสอบการตั้งท้องของแม่โค
(โมโนโคลนัลแอนติบอดีทจ่ี �ำ เพาะต่อ Progesterone)
การตรวจวัดระดับฮอร์ โมนนี้จะใช้ยืนยันการเป็นสัดของแม่โคในวันผสมเทียม

โปรเจสเตอโรนเป็นสเตียรอยด์ฮอร์ โมนที่พบบนรังไข่ ท�ำหน้าที่หลักคือการเตรียม
ความพรอ้ มของมดลูกเพื่อการฝังตัวของตัวอ่อนและคงสภาพการตัง้ ท้องเอาไว้ พบได้ทงั้ ในเลือด
และน�้ำนมของในสัตว์ โตเต็มวัยที่มีวงรอบการเป็นสัดปกติ
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
สามารถลดความผิดพลาดและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งใช้ ในการตรวจการตั้งท้อง
ของแม่โคหลังการผสมเทียม คือถ้าแม่โคมีระดับความเข้มข้นของฮอร์ โมนนี้ต�่ำหลังการผสม
เทียมไปแล้ว 19 - 24 วัน แสดงว่าแม่โคไม่ได้ท้องจากการผสมเทียมนั้นและก�ำลังจะกลับมา
เป็นสัดอีกครั้ง
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท MBS Asia จ�ำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
นักวิจัย : รศ. เพทาย พงษ์เพียจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร. ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ดร. อรประไพ คชนันทน์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ค�ำขอ 0901002734 เรื่อง “โมโนโคลนอล
แอนติบอดีที่มีความจ�ำเพาะต่อฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนและ
การน�ำไปใช้”
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ชุดทดสอบไวรัสโรคกุ้ง (WSSV)

แบบ LAMP-LFD

เป็นเทคโนโลยีทนี่ า่ สนใจ สามารถน�ำมาประยุกต์ ใช้ ในการตรวจประเมินในภาคสนาม
ได้ อีกทัง้ มีราคาถูกกว่าเทคนิคเดิมที่ ใช้กนั อยู่ ในปัจจุบนั โรคติดเชือ้ ไวรัสชนิดตา่ งๆ เปน็ สาเหตุ
ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศไทย
เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคไวรัสในกุง้ ขาวที่ใช้เป็นพ่อแม่พนั ธุ์ ซึง่ จะส่งผลต่อการติดเชือ้
ในลูกกุ้ง ดังนั้นการคัดเลือกลูกกุ้งที่มีคุณภาพปลอดเชื้อไวรัสจึงมีความจ�ำเป็น โรคติดเชื้อไวรัส
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ โรคตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus, WSSV) โรคทอร่า (Taura
Syndrome Virus, TSV) เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
ลดเวลาในการตรวจและประหยัดต้นทุนในการตรวจโดยไม่ต้องใช้เครื่อง PCR และ
มีความไว (sensitivity) ที่เทียบเท่ากับเทคนิค PCR หรือมากกว่า
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (SBBU)
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553
นักวิจัย : นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตรเลขที่ค�ำขอ 0803000207 เรื่อง “การตรวจ
วินจิ ฉัยไวรัสตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus,
WSSV) และชุดตรวจ”
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ชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสแหลมสิงห์ (LSNV)

ชุดตรวจวินิจฉัยใหม่นี้ จะสามารถป้องกันปัญหาโรคระบาดในกุ้ง ซึ่งมีความไวและ
ความแม่นย�ำสูง และสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ซึ่งช่วยในการตรวจวินิจฉัยหาไวรัส
แหลมสิงห์ ที่มีความจ�ำเป็นต่อระบบการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งบ่อดินที่ปลอดเชื้อเช่นเดียวกับ
การตรวจไวรัสชนิดอื่นๆ ซึง่ จะสง่ ผลดีโดยตรงตอ่ ความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิต
ลูกกุ้งปลอดเชื้อ ที่ถือเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง
ไวรัสแหลมสิงห์ (Laem Singh Virus, LSNV) เป็นไวรัสชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏ
รายงานการค้นพบในที่ใดมาก่อน ทั้งในกุ้งกุลาด�ำและสัตว์ ในกลุ่มครัสเตเชียน (Crustacean)
อื่นๆ โดยไวรัสดังกล่าวแยกมาจากกุ้งที่แตกขนาดและโตช้าในอ�ำเภอแหลมสิงห์
ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการพบอาการของโรคที่เกี่ยวกับไวรัสแหลมสิงห์ที่ชัดเจน นอกเหนือจาก
การโตช้าที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหากุ้งแตกขนาด แต่ก็ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่า
ภายใต้สภาวะหรือระยะอื่นๆ ของกุ้ง เช่น สภาวะที่ก่อให้เกิดความเครียด หรือระยะสืบพันธุ์ ใน
กุ้ง ไวรัสชนิดนี้จะไม่ก่อให้เกิดโรค หรืออาจเป็นไปได้ว่าไวรัสแหลมสิงห์จะไม่ก่อโรคเพียง
ล�ำพัง แต่จะร่วมกับไวรัสก่อโรคชนิดอื่นที่มีการรายงานมาก่อนหน้านี้ จึงได้ประดิษฐ์ชุดตรวจ
วินิจฉัยไวรัสแหลมสิงห์ด้วยวิธี RT-PCR แบบ two step nested PCR นี้ขึ้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• สามารถตรวจไวรัสได้ทั้งในกุ้งปกติและกุ้งโตช้า
• ใช้ควบคุมกระบวนการผลิตลูกกุ้งปลอดเชื้อ
• ใช้ป้องกันปัญหาการระบาดของไวรัสในกุ้ง
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (SBBU)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 (ต่อสัญญาครั้งที่ 2)
นักวิจัย : ดร. กัลยาณ์ แดงติ๊บ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ค�ำขอ 0601004943 เรื่อง “การตรวจวินิจฉัย
ไวรัสแหลมสิงห์ (Laem Singh Virus, LSNV)”
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ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อย

เกษตรกรสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง น�ำไปใช้ ในไร่ได้สะดวก อ่านผลได้ชัดเจน
ภายใน 10 นาที ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการส่งตัวอย่างตรวจในห้องปฏิบัติการ โรคใบขาว
ในอ้อย เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา อ้อยที่เป็นโรคจะมีล�ำต้นแคระแกรนใบสีขาว และแคบ
เรียวเล็กกว่าปกติ แตกหน่อเร็ว หน่อใหม่มสี ขี าว หากเป็นมากอ้อยจะตายภายใน 2 - 4 เดือน
การระบาดทางท่อนพันธุเ์ ป็นสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของโรค และโรคใบขาวยัง
สามารถถ่ายทอดได้ โดยแมลงพาหะ คือ เพลี้ยจักจั่นสีน�้ำตาล Matsumuratettix hiroglyphicus
ซึ่งถ้าในแปลงปลูกอ้อยมีต้นเป็นโรคก็สามารถท�ำให้ โรคแพร่กระจายได้เร็วขึ้น โดยแมลงพาหะ
จะดูดกินน�้ำเลี้ยงจากต้นที่เป็นโรคและถ่ายทอดเชื้อไปยังต้นปกติ
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• เป็นเทคนิคการตรวจวินจิ ฉัยแบบรวดเร็วชนิด Immunochromatography ตรวจโรค
ใบขาวได้ โดยตรงจากน�้ำอ้อยในแปลงปลูก
• ใช้ตรวจสอบแปลงท่อนพันธุ์อ้อยให้ปลอดโรคก่อนน�ำไปใช้ท�ำพันธุ์
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553
นักวิจัย : ดร. ธารารัชต์ ธารากุล มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ค�ำขอ 0801002804 เรื่อง “กรรมวิธี
การตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาที่ก่อให้เกิดโรคใบขาวในอ้อย”
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หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต

ปัจจุบันเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตได้ถูกพัฒนาจนสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีความละเอียด
สูงเทียบได้กับ ระบบพิมพ์ โรตารี่สกรีน และคาดการว่าการพิมพ์สิ่งทอทั้งหมดจะเปลี่ยนจาก
ระบบพิมพ์ทั่วไปมาใช้ระบบพิมพ์อิงค์เจ็ตในปี ค.ศ. 2020 การพิมพ์อิงค์เจ็ตมีข้อได้เปรียบ
การพิ ม พ์ ร ะบบทั่ ว ไปหลายประการ เนื่อ งจากเป ็ น ระบบพิ ม พ ์ ที่ ส ามารถสั่ ง งานผ ่ า นระบบ
คอมพิวเตอรจ์ งึ ไมต่ อ้ งมีขนั้ ตอนการเตรียม และการผลิตแมพ่ มิ พ์ สามารถ ผลิตงานพิมพต์ วั อยา่ ง
(Proof) ได้ทันที จึงท�ำให้ลดระยะเวลาการตอบรับชิ้นงาน และสามารถเริ่มผลิตชิ้นงานจริงได้
ทันทีนอกจากนี้ ยังเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เนื่องจากมีสงิ่ เหลือทิง้ จากกระบวนการพิมพ์และซัก
ล้างน้อยมาก รวมถึงใช้พลังงานและก�ำลังคนที่น้อยกว่า แต่ยังมีปัญหาที่หมึกพิมพ์ซึ่งยังมีราคา
สูงและต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ
จึงได้พัฒนาสูตรการผลิตหมึกพิมพ์คุณภาพ ที่สามารถใช้พิมพ์บนวัสดุหลายๆ ชนิด
ด้วยหมึกพิมพ์สูตรเดียวกัน ผ่านการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยมีราคาถูกกว่าหมึก
น�ำเข้าที่ใช้ ในปัจจุบัน
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
หมึกพิมพ์ 2 สูตร ที่แตกต่างส�ำหรับ 2 เทคนิค คือ หมึกส�ำหรับระบบการพิมพ์ตรง
(direct printing) เพื่อการพิมพ์ลงวัสดุผ้าฝ้าย, หนังแท้และหนังสังเคราะห์ และหมึกส�ำหรับ
การพิมพ์แบบอ้อม (Indirect printing) เพื่อการพิมพ์ลงวัสดุผ้า Polyester ซึ่งหมึกพิมพ์ทั้ง
สองสูตรนี้สามารถถูกผลิตได้ ในระดับอุตสาหกรรม
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553
นักวิจัย : ดร. สุพรรณี ฉายะบุตร และคณะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบตั รเลขทีค่ �ำขอ 0901002176 เรื่อง “องค์ประกอบของ
หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ดประเภทสารสีส�ำหรับพิมพ์บนหนังและ
สิ่งทอ” และสิทธิบัตรเลขที่ค�ำขอ 0901002177 เรื่อง “องค์
ประกอบของหมึกองค์เจ็ดส�ำหรับพิมพ์บนสิ่งทอประเภทสี
ย้อมดิสเพิร์สที่สามารถเกิดระเบิดได้ที่อุณหภูมิต�่ำ”
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NSTDA Online Learning Project: NOLP

การพัฒนาเนื้อหาบทเรียนดิจิตอล สื่อประสมที่ ใช้ ในระบบอีเลิร์นนิ่งที่มีคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเท่าบทเรียนต่างประเทศ ให้บริการแบบครบวงจรในเรื่องอีเลิร์นนิ่ง ทั้งใน
รูปแบบ ASP (Application Service Provider) และ Hosting
โครงการการเรี ย นรู ้ แ บบออนไลน แ ห ่ ง สวทช. (NSTDA Online Learning
Project: NOLP)
NOLP เป็นผู้วิจัย พัฒนา และน�ำเทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่งไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพครบ
วงจร สามารถตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
• สร้างและพัฒนาระบบ e-learning
• ให้บริการติดตั้งระบบ NOLP-LMS
• สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน SCORM เป็นรายแรกของประเทศ
• บริการ LMS Hosting
• บริการให้ค�ำปรึกษาด้านระบบ e-learning
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• ระบบและซอฟต์แวรบริหารจัดการระบบอีเลิร์นนิ่ง NOLP-LMS V.3.0
• การพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบ NOLP-CAMS V.2.0
• มาตรฐานอีเลิร์นนิ่ง ตามมาตรฐานสากล SCORM 2004
• NOLP เป็นทั้งผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานเป็นรายแรกของประเทศ และ
เป็นผู้ ให้ค�ำปรึกษาในการด�ำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว
หน่วยงานผูข้ อรับการถ่ายทอด : บริษทั เลิรน์ เทค จ�ำกัด เป็นบริษทั ร่วมทุนระหว่าง สวทช. และ
กลุ่มนักวิจัยของ NOPL เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553
นักวิจัย : กลุ่มนักวิจัยของ NOLP
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
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เครื่องตรวจวัดกลิ่น (E-nose)

อุปกรณ์ ในการจดจ�ำและแยกแยะ กลิ่นเพื่อทดแทนการท�ำงานของมนุษย์หรือ
สั ต ว์ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ในอุ ต สาหกรรมอาหาร เครื่อ งดื่ม สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคและ
เครื่องหอม เป็นต้น
จมูกมนุษย์มีข้อจ�ำกัดในการรับรู้กลิ่นหลายประการ จึงเกิดแนวคิดในการจ�ำลองระบบ
การดมกลิ่นเพื่อเลียนแบบจมูกมนุษย์ ด้วยการสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่า “จมูกอิเล็กทรอนิกส์”
(Electronic Nose) ขึ้ น มา และน�ำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมอาหารเพื่อ ตรวจสอบ
การเสื่อมสภาพของอาหาร การปนเปือ้ น หรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างกระบวนการผลิต
เพื่อควบคุมคุณภาพ และจ�ำแนกกลิ่นของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ หรือทางด้านสิ่งแวดล้อม
อาจใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากการจ�ำแนกก๊าซมลพิษที่เจือปนในอากาศ เป็นต้น
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• เครื่องมือที่ใช้ ในการตรวจวัดกลิน่ ในเชิงคุณภาพขนาดพกพา สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
• มีประสิทธิภาพในการแปรผลที่แม่นย�ำด้วยระบบวิเคราะห์ Principle Component
Analysis: PCA วิธีนี้สามารถตัดตัวแปรความชื้นและอุณหภูมิออกได้ และสามารถ
สร้างเงื่อนไขในการวิเคราะห์ขึ้นมา เพื่อใช้ ในการตัดสินว่าคือกลิ่นที่จดจ�ำไว้หรือไม่
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : อนุญาตให้ บริษัท ยูนิลิเวอร์ไทย โฮลดิงส์ จ�ำกัด ใช้
เครื่องต้นแบบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554
นักวิจัย : ดร. สิรพัฒน์ ประโทนเทพ นายรุ่งโรจน์ เมาลานนท์ และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ นายไพศาล ดวงจักร์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ค�ำขอ 0801004238 เรื่อง “วิธีการตรวจจับ
กลิ่นและเครื่องตรวจวัดกลิ่นที่มช้วิธีการดังกล่าว“
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สารสกัดจากบัวบกและตะไคร้
ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

สารสกัดนี้สามารถน�ำไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ อันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง มะเร็งล�ำไส้ ใหญ่พบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดย
เฉลี่ยอายุมากกว่า 50 ปี สาเหตุเกิดจากพันธุกรรมหรือเกิดการอักเสบภายในล�ำไส้ ใหญ่รวมไป
ถึงริดสีดวงทวารหนัก ซึ่งอาจท�ำให้กลายเป็นมะเร็งทางทวารหนักได้ อย่างไรก็ดี หากกล่าวถึง
อุบัติการของโรคมะเร็งล�ำไส้ ใหญ่โดยทั่วๆ ไปจะพบว่าในทวีปเอเชียจะน้อยกว่าทวีปยุโรปและ
อเมริกา เนื่องจากทวีปเอเชียมีการบริโภคอาหารทีเ่ ป็นพืชผักมากกว่าทวีปอื่นๆ ซึง่ อาหารเหล่านี้
มีคณ
ุ สมบัตติ า้ นมะเร็งสามารถก�ำจัดสารก่อมะเร็งล�ำไส้ได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
กระบวนการสกัดสารสกัดจากใบบัวบกและตะไคร้ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอันเป็น
สาเหตุของโรคมะเร็ง
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท Allswell Singapore Pte Ltd. และบริษัท รวมดี จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553
นักวิจัย : ศ.ดร. อุษณีย์ วินิจเขตค�ำนวณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5339 เรื่อง “การเตรียมสารสกัดจากบัว
บกทีมฤี ทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ”
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กระดาษสากันน้ำ�และกระดาษสาทนไฟ

สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่คุณภาพสูง สามารถใช้งานได้สะดวก ด้วย
การเพิ่มคุณสมบัติกันน�้ำและทนไฟให้กระดาษสา เพิ่มช่องทางการตลาดในการส่งออกได้
กระดาษสาเป็นกระดาษพื้นเมืองของภาคเหนือที่ผลิตด้วยมือและมีความสวยงามเฉพาะตัว อีก
ทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ท�ำรายได้ ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ และนับวันจะมี
การผลิตกระดาษสาในหลายท้องถิ่นมากขึ้น จึงเกิดแนวคิดการเพิ่มมูลค่าของกระดาษสาให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนากระดาษสากันไฟและทน
น�้ำของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
เป็นการประดิษฐ์ที่ ได้ผลิตภัณฑ์กระดาษสาทนไฟที่ ไม่ลุกติดไฟ มีสีน�้ำตาลอ่อน ไม่มี
กลิ่น ผิวสัมผัสมีลักษณะหยาบ สามารถพับงอได้ และกระดาษสากันน�้ำที่ต้านทานการดูดซึม
น�้ำได้สูงเพิ่มความทนทานในการใช้งานกระดาษสาจากปกติ โดยใช้ต้นทุนในการผลิตต�่ำกว่า
กระบวนการอื่นมากๆ และสารที่ใช้เตรียมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : เทศบาลต�ำบลต้นเปา อ. สันก�ำแพง จ. เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553
นักวิจัย : ดร. วิมล นาคสาทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5478 เรื่อง “กรรมวิธีผลิตกระดาษสา
กันน�้ำและกระดาษสากันน�้ำที่ได้จากกรรมวิธีนี้” และ
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5504 เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตกระดาษ
สาทนความร้อน และกระดาษสาทนความร้อนที่ได้จาก
กรรมวิธีนี้”
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เครื่องคั่วเมล็ดงา

สามารถให้ความร้อนแกเ่ มล็ดงาให้ ได้ทวั่ ถึงทุกเมล็ดและสม�ำ่ เสมอ สามารถใส่งาได้
ครั้งละ 1 ถึง 5 กิโลกรัม และใช้เวลาในการคั่วประมาณ 30 นาที ขึ้นกับปริมาณงา ถือเป็น
การทุ่นแรงทุ่นเวลาและได้เมล็ดงาคั่วที่สุกสม�่ำเสมอ งาไม่ไหม้
งาเป็นพืชที่มีขนาดเมล็ดเล็กมาก ในเมล็ดมีน�้ำมันเป็นส่วนประกอบประมาณ 45 - 50
เปอร์เซ็นต์ นิยมน�ำมาคั่วก่อนน�ำไปรับประทานหรือแปรรูป เช่น งาตัด กระยาสารท เนยงา
เป็นต้น เมื่อน�ำเมล็ดงาไปคั่ว มักพบปัญหาเมล็ดงาสุกไม่พร้อมกัน หรือเมล็ดงาไหม้ ทั้งนี้ขึ้น
กับประสบการณ์ ในการคั่ว โดยปกติ ในการคั่วจะใช้ไฟอ่อนๆ พลิกหรือคนงาตลอดเวลา หาก
ใช้แรงงานคนในการคั่วจะพบปัญหาเรื่องความเหมื่อยล้า คั่วได้ครั้งละไม่มาก หากคั่วโดยใช้
ไฟแรงมักพบปัญหาเมล็ดงาบางส่วนสุก บางส่วนไม่สุก และบางส่วนไหม้ ดังนั้นการสร้าง
เครื่องคั่วงาก็เพื่อแก้ ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ และลดเวลาในการคั่วในแต่ละครั้งลง อีกทั้ง
ยังสามารถเพิ่มปริมาณการคั่วในแต่ละครั้งได้คราวละมากๆ อีกด้วย โดย สวทช. ได้ ให้ทุน
สนับสนุนทุนแก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาเครื่องคั่วงาจนเป็นผลส�ำเร็จ
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
ใบกวน 2 ชุด คือ ใบกวนชุดบนและใบกวนชุดล่าง จะท�ำงานโดยใบกวนชุดบนจะท�ำ
หนา้ ทีเ่ กลีย่ งาให้กระจายลงด้านล่างและด้านขา้ งของหมอ้ สวนใบกวนชุดลา่ ง มีลกั ษณะ 4 แฉก
จะท�ำหน้าที่พลิกงาที่ก�ำลังคั่ว ท�ำให้เมล็ดงาสุกสม�่ำเสมอ งาไม่ไหม้ สามารถปรับระดับใบกวน
ได้ตามปริมาณงา
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท แรพพิเออร์ วิศวกรรม จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553
นักวิจัย : ผศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแล้ว
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ถุงห่อมะม่วงน้ำ�ดอกไม้สีทอง

เพิ่มคุณภาพของผลิตผล มะม่วงมีผิวเหลืองและเรียบเนียนสวย ไม่มีจุดด่างด�ำ
ถุงหอ่ สามารถน�ำกลับมาใช้ซำ�้ ได้หลายครัง้ โดยทีค่ ณ
ุ สมบัตเิ ดิมไมเ่ ปลีย่ นแปลง เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของผลไม้ ประเทศไทยจึงมีการน�ำเข้าถุงกระดาษส�ำหรับห่อผลไม้ ในปริมาณ
มากถึงหลายล้านใบต่อปี
ถุงกระดาษน�ำเข้า สามารถรักษาสีผิวของผลไม้ เช่น มะม่วงน�้ำดอกไม้ ให้มีสีเหลือง
นวลสม�่ำเสมอตั้งแต่เก็บเกี่ยว แต่มีข้อเสียคือท�ำให้เกิดความสับสนในการประเมินความสุกของ
มะม่วงจากสีผิวตามธรรมชาติ และถุงกระดาษที่น�ำเข้ามีเปอร์เซ็นต์การส่องผ่านของรังสีที่มีผล
ต่อการพัฒนาความบริบูรณ์ทางสรีระวิทยาและกระบวนการสุกของผลไม้น้อยกว่ามะม่วงจึงมี
รสเปรี้ยว ขาดกลิ่น และรสหอมหวาน ผลเรียวเล็ก
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
ถุงพลาสติกทีค่ ดั เลือกช่วงความยาวคลื่นทีเ่ หมาะสมต่อการพัฒนาทางสรีระวิทยาและ
กระบวนการสุกของผลไม้ กระบวนการเจริญเติบโตของมะม่วงเป็นไปอย่างสมบูรณ์ มะม่วง
สามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างเต็มที่
ถุงพลาสติกทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความเปน็ รูพรุนระดับไมโครเมตร ท�ำใหก้ า๊ ซคารบ์ อนไดออกไซด์
สามารถแพร่ผ่านได้สูง ลดการกักเก็บความร้อน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศร้อนในตอน
กลางวันถึงบ่าย
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท อินโนโกร จ�ำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
นักวิจัย : ดร. จิตติ์พร เครือเนตร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ค�ำขอ 0701002711
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เทคนิคการตรวจไวรัส

ก่อโรคในกุ้งตัวใหม่ IMNV

(Infectious Myonecrosis Virus)

เทคนิคการตรวจนี้เป็นประโยชน์ส�ำหรับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของ
โรคในบ่อเลี้ยง ช่วยลดระยะเวลาในการด�ำเนินงานและอัตราการสูญเสียในเชิงอุตสาหกรรม
ได้เป็นอย่างมากเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายการตรวจต่อตัวอย่างที่ถูกกว่า
IMNV หรือ Infectious Myonecrosis Virus เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีกโรคหนึ่ง
ที่มีการกล่าวขวัญกันในหมู่ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง เนื่องด้วยพบว่ามีการระบาดเกิดขึ้นในบาง
ประเทศแล้ว โรคนี้พบครั้งแรกที่บราซิลในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งครั้งนั้นท�ำให้กุ้งขาวที่เลี้ยงมีอัตรา
ตายสูงถึงประมาณ 60 - 85% คิดเป็นผลผลิตที่สูญเสียไปประมาณ 20,000 ตัน จากนั้นพบ
มีการระบาดไปที่อินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายไม่น้อยเช่นกัน
ส�ำหรับในประเทศไทย มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการพบการระบาดของโรค IMNV ที่
จังหวัดจันทบุรี ระยอง สตูล และสงขลา
อาการของโรคทีส่ งั เกตไดช้ ดั คือ กล้ามเนือ้ กุง้ จะขาวขุน่ และตาย หรืออาจพบลักษณะ
ส่วนหางของกุ้งตาย (อัมพาต) หรืออาจมีอาการกล้ามเนื้อเป็นสีแดงเหมือนกุ้งต้มสุกแล้ว ทั้งยัง
สามารถเกิดได้กับกุ้งทุกขนาด ตั้งแต่ในโรงเพาะฟัก และบ่อเลี้ยง
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• เทคโนโลยีการตรวจไวรัส IMNV ด้วยเทคนิค LAMP ที่มีความสะดวก รวดเร็ว
		 และแม่นย�ำ เทียบเท่าเทคนิค nested PCR (มากกว่า PCR 100 - 1,000 เท่า)
• เครื่องมือตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า แต่ใช้เวลาสั้นกว่าการตรวจสอบ
		 ผลผลิตด้วยวิธี run gel electrophoresis
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท นิวเวิลด์ไบโอเทค จ�ำกัด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
นักวิจัย : นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรในประเทศแล้ว
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ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ จำ�ทะเบียนรถได้

ใช้อุปกรณ์ที่ง่ายๆ พร้อมกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเอง สามารถสร้างฐานข้อมูลรถ
เข้า-ออกได้ตลอดเวลา ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล
ในปัจจุบันการตรวจสอบรถที่เข้าออกในสถานที่ต่างๆ เช่น ลานจอดรถของห้าง สรรพ
สิ น ค้ า หรื อ สถานที่ ส�ำคั ญ ต ่ า งๆ นั้ น ยั ง ขาดระบบจั ด เก็ บ และสร ้ า งฐานข ้ อ มู ล ที่ จ ะช ่ ว ย
ตรวจสอบรถที่เข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังขาดโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้
สอดคล้องกับความต้องการนั่นเอง
ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุรถหายหรือต้องการติดตามรถที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย เจ้าหน้าที่จึง
ต้องมาไล่ค้นหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดหรือภาพนิ่งทีละภาพๆ ซึ่งกินเวลานานเกินไปแทนที่
จะสืบค้นในฐานข้อมูลด้วยเวลาเพียงไม่กี่วินาที
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
โปรแกรม “อ่านป้ายทะเบียนรถ” (License Plate Recognition System: LPR) ที่
ได้พัฒนาขึ้น จะท�ำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาต�ำแหน่งของป้ายทะเบียนรถได้เอง พร้อมทั้งมีระบบ
รู้จ�ำที่ช่วยแปลงข้อมูลตัวอักษรจากภาพด้วยโปรแกรมโอซีอาร์มาเป็นตัว หนังสือที่สามารถจัด
เก็บในฐานข้อมูลเพื่อง่ายแก่การสืบค้นได้ทันที
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท อินโนเวชั่น ไอที จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552
นักวิจัย : นายเปรมนาถ ดูเบ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแล้ว
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สูตรเคลือบเซรามิกส์ไร้สารตะกัว่
ในระดับอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรมสามารถน�ำเทคโนโลยีไปผลิตผลิตภัณฑ์จ�ำพวกเครื่องปั้นดินเผา
เซรามิกส์ดินซึ่งใช้ผลงานวิจัยสูตรเคลือบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้งานจริง
การผลิตชิ้นงานสามารถท�ำที่อุณหภูมิต�่ำกว่าสูตรไร้สารตะกั่วทั่วไป คือ เผาที่ 1,000
องศาเซลเซียส ตะกั่วเป็นโลหะหนักที่หากร่างกายรับเข้าไปในปริมาณมากเกินไปอาจมีพิษต่อ
ระบบประสาท สมอง และระบบต่างๆ ที่เรียกว่าภาวะตะกั่วเป็นพิษ ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้ทั้งใน
เด็กและผู้ ใหญ่ โดยแพทย์จะตรวจดูจากปริมาณสารตะกัว่ ในเลือดจะพบว่าสูงกว่า 80 ไมโครกรัม
ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร ภาวะตะกั่วเป็นพิษมีสาเหตุจากการสูดไอตะกั่ว รับประทาน หรือ
สัมผัสสารตะกั่วเป็นเวลานาน จนร่างกายมีการสะสมสารตะกั่วถึงระดับที่เป็นพิษ นอกจาก
การระมัด ระวัง สารตะกั่วปนเปื้อนในอาหารและน�้ำดื่มที่จะน�ำมารับประทานแล้ว ภาชนะ
เครื่องใช้ที่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร เช่น แก้ว จาน ชาม ทั้งที่เป็นกระเบื้องเคลือบดินเผา
เซรามิกส์และภาชนะแก้ว ควรอยู่ในระดับมาตรฐานที่ปลอดภัย และเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่ต้อง
ค�ำนึงในการเลือกซื้อ
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
สูตรเคลือบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็นสูตรเคลือบที่ไม่มสี ว่ นผสมของสารตะกัว่ ดังนัน้ จึง
ปลอดภัยตอ่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ทีต่ อ้ งใช้สตู รเคลือบ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
เป็นการเคลือบเผาชิ้นงานแบบเงากึ่งด้าน การเผาชิ้นงาน ท�ำที่อุณหภูมิต�่ำกว่าสูตรไร้สารตะกั่ว
ทั่วไป คือ เผาที่ 1,000 องศาเซลเซียส ใช้ต้นทุนต�่ำในการผลิตสารเคลือบ
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ จ�ำกัด
บริษัท บริษัทยูนิค พอทเทอรี่ จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552
นักวิจัย : นายสิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์ และคณะ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแล้ว
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แผ่นใยซีเมนตจ์ ากไม้ยางพารา
แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา เป็นการรวมคุณสมบัติพิเศษของไม้และซีเมนต์เข้า
ด้วยกัน สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ไม้เชิงชาย ไม้บัวพื้น ไม้ฝา ไม้บันได เป็นต้น

ในปัจจุบันประเทศไทย ถือว่าไม้ยางพาราเป็นไม้เศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศไทย
เนื่องจากในอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย จะใช้ไม้ยางพาราถึง 80% เพราะว่าไม้ยางพารา
เป็นไม้ทมี่ ตี น้ ทุนถูกเมื่อเปรียบเทียบกับไมช้ นิดอื่น ทีต่ อ้ งน�ำเข้าจากต่างประเทศ แต่ในอุตสาหกรรม
ไม้ยางพาราของประเทศไทย จะมีเศษเหลือทิ้งอย่างมากมาย เช่น ในกระบวนการแปรรูปไม้
ยางพาราจะมีเศษเหลือประมาณ 50 - 55% ซึ่งจากการค�ำนวณในการใช้ประโยชน์จากไม้ซุง
ยางพารา เพื่อน�ำมาท�ำเฟอร์นิเจอร์ สามารถใช้ประโยชน์ ได้เพียง 20 - 25% เท่านั้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ามีเศษไม้ยางพาราอย่างมากมาย
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
แผ่นใยซีเมนต์จากไม้นี้เป็นการรวมคุณสมบัติพิเศษของไม้และซีเมนต์เข้าด้วยกัน
ส่งผลให้มีความแข็งแรง ทนทาน คงทนต่อสภาวะอากาศ ไม่เปื่อยยุ่ย โก่ง บวม หรือ ยืด
หดตัว ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้ ป้องกันไฟ ป้องกันความร้อน รักษาสภาพแวดล้อม และ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ สามารถน�ำมาเลื่อย ตัด เจาะ เซาะร่อง ท�ำลิ้น บังใบ มนขอบ
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท สยามฮันนี่คอมป์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552
นักวิจัย : รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแล้ว
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กรรมวิธีการตรวจหาปริมาณ

สารต้านมาลาเรียจากต้นชิงเฮา
เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถตรวจได้ 10 ตัวอย่างพร้อมกัน ต่างจากเทคนิคปัจจุบันที่
ต้องอาศัยเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ ได้เพียงสัปดาห์ละ 1 ตัวอย่าง

ต้นชิงเฮา (Artemisinin annua) สามารถผลิตสารต้านมาลาเรียชื่อ อาร์ติมิซินิน
(Artemisinin) ซึ่งสาร Artemisinin และสารอนุพันธ์เป็นสารเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ที่ ใน
ปัจจุบนั แทบจะไม่พบการดือ้ ต่อยาของเชือ้ มาลาเรียเลย จึงเป็นความหวังในการพัฒนายาในกลุม่
Artemisinin รูปแบบใหม่ที่มีการรวมตัวยาหลายๆชนิดไว้ด้วยกันและมีสาร Artemisinin เป็น
ส่วนผสมหลัก เพื่อให้ยาดังกล่าว สามารถเข้าถึงผู้ติดเชื้อมาลาเรียได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ท�ำให้มีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการเพาะปลูกต้นชิงเฮาเพื่อใช้ส่วนใบเป็นวัตถุดิบ
เทคนิคนี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างใบชิงเฮา เพื่อหาปริมาณ Artemisinin ได้
ครั้งละหลายสิบตัวอย่าง ท�ำให้เหมาะสมต่อการน�ำไปคัดเลือกต้นชิงเฮาที่ให้สารต้านมาลาเรีย
ในปริมาณที่สูง อีกทั้งยังสามารถน�ำไปใช้ ในการติดตามการคงอยู่หรือการสูญเสียของสาร
Artemisinin ในขั้นตอนการผลิตทั้งระบบได้อีกด้วย
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
เทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์หาปริมาณสารอาร์ติมิซินินในชิงเฮาได้รวดเร็วแม่นย�ำ
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท Artemisinin & Farming International Group จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
นักวิจัย : รศ.ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล และคณะ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ความลับทางการค้า
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การผลิตและจำ�หน่ายเครื่องสำ�รองไฟฟ้า

แบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่

ได้ UPS ที่มีประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็ก น�้ำหนักเบา ราคาประหยัด และสามารถใช้
งานได้นานขึน้ ในขณะไฟฟ้าดับ ปัจจุบนั ราคาของคอมพิวเตอรส์ ว่ นบุคคลของ (PC) แบบตัง้ โต๊ะ
มีราคาถูกลงมากท�ำให้การใช้งาน PC เป็นไปอย่างแพร่หลายไม่เฉพาะแต่ในเมืองใหญ่ แต่รวม
ไปถึงตา่ งจังหวัดและชนบท ด้วยความแข็งแรงของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในต่างจังหวัดด้อยกว่า
เมืองหลวง การที่ไฟฟ้าดับ ตกหรือกระพริบแต่ละครั้งในขณะที่เราใช้คอมพิวเตอร์ จะท�ำให้งาน
ที่ท�ำมาแล้วสูญหายและเสียหาย และในบางกรณีอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ เช่น แหล่งจ่าย
ไฟฮาร์ดดิสก์เสียหายไปด้วย การแก้ไขคือ ต้องใช้อุปกรณ์ส�ำรอง ส�ำหรับผู้ ใช้ที่เป็นนักศึกษาใน
ชนบท หรือโรงเรียนในต่างจังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป
UPS ที่พัฒนาขึ้น เหมาะแก่ใช้งานส�ำหรับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์
แบบมี UPS ในตัว
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
สร้างอุปกรณ์เสริมการท�ำงานของแหลง่ ไฟในคอมพิวเตอร์ ใหม้ คี วามทนทาน เพื่อใช้ ใน
พืน้ ทีท่ รี่ ะบบจ่ายไฟอ่อนแอ หรือมีการดับเป็นเวลานานโดยใช้แนวคิดใหม่ในการออกแบบร่วมกับ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท ดีซีชั่น ดาด้า จ�ำกัด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
นักวิจัย : ดร. สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ค�ำขอ 0201003021 เรื่อง “เครื่องส�ำรอง
พลังงานไฟฟ้า แบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่”
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สูตรสมุนไพรควบคุมและกำ�จัดไรฝุ่น
จากอบเชยและกานพลู

• ลดการใช้สารเคมี
• มีความปลอดภัยทั้งผู้ ใช้และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ
• ไม่สร้างความเสียหายหรือรอยด่างให้แก่เฟอร์นิเจอร์
• ป้องกันและลดอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ในประเทศไทย

ไรฝุ่นมีชีวิตอยู่ได้ โดยการกินเศษขี้ ไคล ขี้รังแค สะเก็ดผิวหนังเป็นอาหาร โดยเศษ
ผิวหนัง 1 กรัม สามารถเลี้ยงไรฝุ่นได้ 1,000,000 ตัว นานถึง 1 สัปดาห์ อุณหภูมิที่เหมาะสม
ส�ำหรับไรฝุ่นคือ 25 - 30oC และความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 80%
สารก่อภูมิแพ้หลัก มักอยู่ในรูปของมูลและคราบของไรฝุ่นซึ่งสามารถลอยปะปนอยู่
ในอากาศและสูดดมเขา้ ไปได้ ทัง้ นี้ WHO ไดก้ �ำหนดระดับสารกอ่ ภูมแิ พ้ 2 ไมโครกรัม/ฝุน่ 1 กรัม
หรือไรฝุ่น 100 - 500 ตัว/ฝุ่น 1 กรัม เป็นระดับมาตรฐานที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการ
หอบหืดและปริมาณ 10 ไมโครกรัม/ฝุ่น 1 กรัม จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการหอบหืดอย่าง
เฉียบพลันได้ โดยในประเทศไทยพบสารก่อภูมิแพ้ เฉลี่ย 11 ไมโครกรัม/ฝุ่น 1 กรัม
ทีมนักวิจัยได้ท�ำการศึกษา เรื่อง ความหลากหลายของไรฝุ่นและค้นพบสารสกัดจาก
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ก�ำจัดไรฝุ่นได้ส�ำเร็จ โดยพบว่าน�้ำมันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย มี
ประสิทธิภาพในการก�ำจัดไรฝุ่นได้ 100%
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
ได้สูตรสมุนไพรจากอบเชยและกานพลูเพื่อควบคุมและก�ำจัดไรฝุ่น ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท ไทยเฮิร์บเทค จ�ำกัด และ บริษัท คนดี กรุ๊ป จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
นักวิจัย : ดร. อ�ำมร อินทร์สังข์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแล้ว
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กรรมวิธีการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์
ออกจากกากตะกอนน้ำ�ยางธรรมชาติ

สามารถแยกเนื้อยางจากกากตะกอนที่ทิ้งเป็นของเสียในโรงงาน และสามารถเพิ่ม
มูลค่าของ waste

โดยทั่วไป ในอุตสาหกรรมผลิตน�้ำยางข้นจากน�้ำยางธรรมชาติ จ�ำเป็นต้องมีการเติม
สารไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Diammonium hydrogenphosphate) ลงไปในน�ำ้ ยาง
สดเพื่อตกตะกอนเอาแมกนีเซียมไอออน (magnesium ion) ที่มีอยู่ในน�้ำยางสดออกให้อยู่
ในรูปของกากตะกอน หรือขี้แป้ง (sludge) จากนั้นจึงน�ำน�้ำยางสดไปแปรรูปให้เป็นน�้ำยางข้น
ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง ในแต่ละวันจะมีกากตะกอนเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมากทั้งที่ก้นบ่อน�้ำยางสด
ในเครื่องปัน่ เหวีย่ งและน�ำ้ ล้างเครื่อง ซึง่ กากตะกอนทีเ่ กิดขึน้ จัดว่าเป็นของเสียในอุตสาหกรรม
น�้ำยาง ปัจจุบันโรงงานมีวิธีการจัดการกากตะกอนที่เกิดขึ้นโดยน�ำไปถมที่ น�ำไปเทใส่ในสวน
ยางพารา สวนปาล์ม และสวนส้ม เป็นต้น ทีมนักวิจัยได้ร่วมท�ำวิจัยหากรรมวิธีการจับตัวเนื้อ
ยางออกจากหางน�้ำยางธรรมชาติที่สามารถลดการสูญเสียเนื้อยางได้
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
ไดท้ ราบกรรมวิธกี ารจับตัวเนือ้ ยางออกจากหางนำ�้ ยางธรรมชาติทสี่ ามารถลดการสูญเสีย
เนือ้ ยางและก�ำหนดคา่ ความเปน็ กรดดา่ งของน�ำ้ ทิง้ ได้ (โพลิเมอร์ A702 และ A704)
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็คซ จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552
นักวิจัย : ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ค�ำขอ 0801005432 เรื่อง “กรรมวิธีการแยก
เนือ้ ยางและสารอนินทรียอ์ อกจากกากตะกอนน�ำ้ ยางธรรมชาติ”

123

ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

ชุดทดสอบอนุพันธ์สารไนโตรฟูแรน

แบบ ELISA

สามารถตรวจตัวอย่างจำ�นวนมากเพื่อคัดกรอง ด้วยวิธีทำ�ที่ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญสูง
ประเทศไทยเปน็ ประเทศทีส่ ง่ ออกเนือ้ สัตวร์ ายใหญร่ ายหนึง่ ของโลก จากความตอ้ งการ
ของสินคา้ มีมากทำ�ใหเ้ กษตรกรตอ้ งหาวิธใี นการเพิม่ ผลผลิตใหเ้ พียงพอกับความตอ้ งการ วิธหี นึง่ ที่
มีการใช้กัน คือ การใช้ยาและสารเคมีเพื่อป้องกันและรักษาโรคที่เกิดขึ้น และผลข้างเคียงใน
การกระตุน้ การเจริญของสัตว์ โดยเฉพาะในกลุม่ ยาต้านจุลชีพ เช่น ยาในกลุม่ คลอแรมฟินคิ อล
และไนโตรฟูแรน ซึ่งผลตามมา คือ เกิดการตกค้างของสารในเนื้อสัตว์และเป็นปัญหาอย่าง
รุนแรงสำ�หรับการส่งออกสินค้าของประเทศไทย
สวทช. ได้สนับสนุนให้นักวิจัย คือ ดร. กิตตินันท์ โกมลภิส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนาโคลนและโมโนโคลนอลแอนตีบอดีต่อ AMOZ (3-อะมิโน-5-มอร์ฟอลิโนเมทิล-2ออกซาโซลิดิโนน) ด้วยวิธี ELISA เพื่อทดสอบอนุพันธ์สารไนโตรฟูแรนได้สำ�เร็จ โดยสามารถ
ตรวจตัวอย่างจำ�นวนมากเพื่อคัดกรอง ด้วยวิธีทำ�ที่ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญสูง
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• พัฒนาวิธีการตรวจสอบสารตกค้างของ AMOZ (3-อะมิโน-5-มอร์ฟอลิโนเมทิล2-ออกซาโซลิดิโนน) ด้วยวิธี ELISA
• มีความจำ�เพาะสูง
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท สยามอินเตอร์ควอลิตี้ จำ�กัด
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552
นักวิจัย : ดร. กิตตินันท์ โกมลภิส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
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แผ่นผ้ากรองใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช

ได้ พั ฒ นาแผ ่ น ผ้ า กรองที่ ส ามารถเพิ่ ม
การแลกเปลี่ยนการถ่ายเทอากาศระหว่างภายใน
และภายนอกภาชนะที่ ใช้ ในการเพาะเลีย้ งพืช ท�ำให้
พืชมีระบบรากเจริญเติบโตเป็นปกติ โดยเฉพาะใน
พืชอวบน�้ำ ท�ำให้พืชมีอัตราการรอดชีวิตและอัตรา
การเจริญเติบโตสูงขึ้น
โดยทั่วไป การเพาะเลี้ยงพืชในภาชนะที่ปิดสนิท จะมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ
ระหว่างภายในและภายนอกต�่ำ ส่งผลท�ำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในต�่ำ มีการสะสม
ก๊าซเอทิลีน และความชื้นภายในภาชนะสูง (95 - 100% RH) ส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโต
ผิดปกติทั้งในด้านสรีระวิทยาและสัณฐานวิทยา ในด้านสรีระวิทยาพบว่า พืชมีประสิทธิภาพ
การสังเคราะห์แสงลดลง เนื่องจากมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในระบบปิดน้อย กลไก
การดูดน�ำ้ ของราก (water uptake) กลไกควบคุมการปิดเปิดปากใบและออร์กาเนลล์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับการสังเคราะห์แสงของพืชท�ำงานผิดปกติ และในด้านสันฐานวิทยาพบว่า พืชมีลักษณะ
อวบน�้ำ (hyperhydricity) ใบมีการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ผิดปกติ เช่น มีการสร้าง wax ที่
ผิวใบน้อย มีคลอโรฟิลล์ ในปริมาณต�่ำ ระบบรากมีการพัฒนาน้อยโดยเฉพาะรากแขนงและ
ขนราก แม้ว่าการให้แหล่งคาร์บอนอื่นทดแทนคาร์บอนไดออกไซด์ ในอาหารเพาะเลี้ยง จะ
สามารถท�ำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แต่ก็ยังพบอาการผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นกับพืช
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• ช่วยให้พืชมีระบบรากเจริญเติบโตเป็นปกติ (ขั้นตอนของการออกราก)
• ลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
• ช่วยให้พืชอวบน�้ำมีการเจริญเติบโตปกติ
• ช่วยให้พืชมีอัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น หลังการย้ายปลูก
		ในสภาพแวดล้อมภายนอก
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท ณิศาพันธุ์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551
นักวิจัย : ดร. เฉลิมพล เกิดมณี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแล้ว
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ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธีพีซีอาร์
การตรวจวินิจฉัยโรคให้ ได้ผลรวดเร็ว
ถูกต้องแม่นย�ำ จะมีบทบาทส�ำคัญในการค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่และเริ่มการรักษาที่ถูกต้องให้ ได้
เร็วที่สุดเพื่อตัดวงจรโรค เทคนิคพีซีอาร์ เป็น
เทคนิคที่ ใช้ ในการเพิม่ ปริมาณชิน้ ส่วนดีเอ็นเอที่
ต้องการในหลอดทดลองเป็นแสนหรือล้านเท่า
ภายในเวลา 3 - 4 ชั่วโมง และถูกน�ำไปใช้ ใน
การตรวจ
วัณโรคเป็นปัญหาส�ำคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก
รายงานว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านคน ผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณ 3
ล้านคน สถานการณ์ของวัณโรครุนแรงเพิ่มขึ้น ทั้งจ�ำนวนผู้ป่วยและอัตราการเพิ่มขึ้นของเชื้อ
วัณโรคดื้อยาอย่างน่าวิตก จนกระทั่งองค์การอนามัยโลกต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเรื่องวัณโรค
ในปี พ.ศ. 2536 ในประเทศไทย ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2537 พบว่าคนไทย
มีอัตราป่วยด้วยวัณโรค 79 คน ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเอดส์ ในประเทศเป็นวัณโรคร้อยละ
30 ถึง 40 ท�ำให้คาดการณ์ได้ว่า ถ้าไม่มีมาตรการที่ดีในการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน และรักษา
วัณโรคให้ได้ผล ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยวัณโรค (ที่เป็นใหม่) มากกว่า 120,000
คนต่อปี
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• พัฒนาเพื่อใช้ตรวจหาเชื้อวัณโรคจากสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
• ราคาถูกกว่าชุดตรวจที่น�ำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 4 เท่า
• ใช้เวลาในการตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็วขึ้น และตรวจพบเชื้อได้แม้จะมีปริมาณสิ่งส่ง
ตรวจน้อย
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เอ็น เมดิคอล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551
นักวิจัย : รศ.ดร. อังคณา ฉายประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ 27265 เรื่อง “ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคจาก
สิ่ ง ส่ ง ตรวจในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยวิ ธี ONE-TUBE
NESTED PCR”
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กระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนส

จากเชือ้ ราเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตวบ์ ก

• สภาวะทีเ่ หมาะสมในระดับน�ำร่องอุตสาหกรรมในการเลีย้ งจุลนิ ทรียแ์ ละการผลิต
เอนไซม์เพนโตซาเนสโดยรวมเพื่อน�ำมาผสมอาหารสัตว์ โดยใช้วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ชนิดต่างๆ
• เสริมสร้างให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการหมัก ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์
• ทดแทนการน�ำเข้าเอนไซม์ที่ ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ส�ำหรับสัตว์กระเพาะ
เดี่ยว

เอนไซม์เพนโตซาเนส หรือไซลาเนส เป็นเอนไซม์ที่นิยมเสริมในอาหารเลี้ยงสัตว์
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการให้ผลผลิตของสัตว์ ให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ท�ำให้สามารถเพิ่มอัตราส่วนของ
วัตถุดบิ คุณภาพต�ำ่ ราคาถูกในอาหารผสม ท�ำให้มโี อกาสลดต้นทุนค่าอาหารได้มากขึน้ นอกจาก
นี้ ยังเป็นการลดปริมาณสารอาหารตกค้างในมูล ซึ่งเป็นผลดีต่อการลดปัญหามลภาวะ อย่างไร
ก็ตาม เอนไซม์ที่ ได้จากการน�ำเข้าจากต่างประเทศมีราคาค่อนข้างแพง และยังมีความจ�ำเพาะ
กับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• พัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เอนไซม์ในรูปผง รวมทัง้ ข้อมูล
การทดสอบประสิทธิภาพเมื่อใช้เสริมในอาหารส�ำหรับเลี้ยงลูกสุกร
• สามารถผลิตภายในประเทศ มีราคาที่ถูกกว่าการน�ำเข้า
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท เอเชีย สตาร์ แอนิมัล เฮล์ธ จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551
นักวิจัย : ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแล้ว
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ชุดตรวจเม็ดเลือดแดงเพือ่ ใช้ตรวจหาปฎิกริ ยิ า

แอนติเจน-แอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง
สามารถใช้รว่ มกับปิเปตตอ์ ตั โนมัตแิ บบ 8 หรือ 12 ชอ่ ง ในลักษณะไมโครเพลท ท�ำให้
สามารถท�ำงานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดข้อผิดพลาดต่างๆ ลงได้

การตรวจหาปฏิ กิ ริ ย าระหว ่ า งแอนติ เ จนและแอนติ บ อดี ข องเม็ ด เลื อ ดแดง เป็ น
การทดสอบพืน้ ฐานในหอ้ งปฏิบตั กิ ารคลังเลือด ใช้ ในการทดสอบหาแอนติเจนของเม็ดเลือดแดง
หรือตรวจหาแอนติบอดีในซีรัม อันได้แก่ การตรวจหาหมู่โลหิต ABO, Rh และระบบอื่นๆ
การตรวจกรอง unexpected antibody (antibody screening test) การตรวจหาชนิ ด
ของ unexpected antibody (antibody identification) และการทดสอบความเข้ากันได้ของ
เลือดก่อนให้ผู้ป่วย (cross-macthing หรือ crossmatching) โดยทั่วไปวิธีมาตรฐานที่ใช้ ใน
การตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีที่มีความจ�ำเพาะต่อกัน คือ วิธีหลอด
ทดลองในตัวกลางน�้ำเกลือ (Tube method) ซึ่งต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีความช�ำนาญ และ
ประสบการณ์สูง โดยเฉพาะในปฏิกิริยาที่ให้ผลบวกอย่างอ่อน ปัจจุบันได้มีผู้พัฒนาใช้ตัวกลาง
อื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมปฏิกิริยา เช่น Low Ionic Strength Solution (LISS), polybrene,
polyethylene glycol, หรื อ ใช ้ enzyme-treated red cell เป็ น ต้ น และพั ฒ นาเทคนิ ค
การตรวจสอบโดยใช้ solid phase technique, microplate, ELISA
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• ชุดทดสอบที่พัฒนาได้สามารถตรวจหาปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจน
บนผิ ว เซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดแดงได้ เ ท่ า กั บ วิ ธี ห ลอดทดลองและใกล้ เ คี ย งกั บ วิ ธี
commercial gel
• ชุดทดสอบที่พัฒนาได้เป็นลักษณะ microtube/microstrip gel test สามารถท�ำ
การทดสอบไดท้ ลี ะ 1 - 12 ตัวอย่าง หรือน�ำ microstrip มาประกอบเป็น microplate
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท อินโนว์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551
นักวิจยั : รศ.ดร. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแล้ว
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เครื่องบดเมล็ดพืช

สามารถบดงาและเมล็ดพืชต่างๆ ได้ ในระยะเวลาอันสัน้ และประหยัดพลังงาน และ
มีความเหมาะสมส�ำหรับการใช้งานในระดับ SMEs
เพื่อตอบสนองกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน ได้มีผู้ผลิตสินค้าสุขภาพ เช่น
ผลิตภัณฑค์ รีมงา หรือเนยงา ออกมาจ�ำหน่ายและได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคโดยทัว่ ไป อย่างไร
ก็ดี ในการผลิต จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องบดเมล็ดพืชที่เหมาะสมและราคาย่อมเยาว์ส�ำหรับการผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม สวทช. จึงได้มีโครงการให้ทุนแก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบซึ่งสามารถบดงาและ
เมล็ดพืชต่างๆ เช่น การบดถั่วลิสงเพื่อผลิตเนยถั่วได้ ในระยะเวลาอันสั้น ประหยัดพลังงาน
และมีความเหมาะสมส�ำหรับการใช้งานในระดับ SMEs
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
เครื่องบดเมล็ดพืชทีส่ ามารถบดเมล็ดพืช เช่น งา ถัว่ ลิสง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ได้ ใน
ปริมาณมากในเชิงอุตสาหกรรม แก้ปัญหาความยุ่งยากเรื่องเมล็ดพืชติดที่ใบปาด ล้อบด การ
กระเด็น และแตกกระจายของเมล็ดพืช
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท แรพพิเออร์ วิศวกรรม จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551
นักวิจัย : ผศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานภาพทรัพยส์ นิ ทางปัญญา : สิทธิบตั รเลขทีค่ �ำขอ 0601002461 เรื่อง “เครื่องบดเมล็ดพืช”
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เทคโนโลยีการตรวจสอบและประมวลผลสถิติ

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเทศไทย
(Truehits.net)

เทคโนโลยีการตรวจสอบและประมวลผลสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเทศไทยโดย
ฝีมอื คนไทยเป็นครัง้ แรก ซึง่ จะเป็นผู้ ให้บริการรายแรกที่ใหข้ อ้ มูลลักษณะดังกลา่ วและสามารถ
มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้และไม่มีคู่แข่งในตลาด สามารถให้บริการสอดคล้องและตอบสนอง
การท�ำธุรกิออนไลน์
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• ระบบจัดอันดับเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากสุดในแต่ละหมวด
• สามารถน�ำไปใช้อ้างอิง เพื่อประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ
• น�ำไปใช้อ้างอิงจ�ำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
ของตัวเองให้มีผู้เยี่ยมชมมากขึ้น
• เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือการซื้อขายโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น
• อัตราค่าบริการต่อปีมีความเหมาะสมกับสภาพตลาดและลูกค้า
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551
นักวิจัย : ดร. ปิยะ ตัณฑวิเชียร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : มีทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้า และ
ระบบซอฟต์แวร์การจัดอันดับเว็บไซต์
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วัสดุพรุนจากขี้เถ้าแกลบ

สำ�หรับการบำ�บัดน้ำ�ทางชีวภาพ และวัสดุเพาะปลูก

งานวิจัย วัสดุพรุนส�ำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพ (Porous media for biodegradation) เป็นผลการวิจัยจากทีมวิจัย “อีโคเซรา (Ecocera)” ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ ซึ่งงานวิจัย Biofiltering Media ของ Ecocera ได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากงานสิง่ ประดิษฐ์นานาชาติ 38th International Exhibition of Inventions of Geneva ประเทศ
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เ มื่อ วั น ที่ 18 - 22 เมษายน 2550 การอนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ เ ทคโนโลยี
ครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของเทคโนโลยีไทย
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• ใช้เป็นวัสดุส�ำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
ต่างๆ เช่น ใช้ ในกระบวนการบ�ำบัดน�้ำประมงน�้ำจากชุมชน การย่อยสลายใน
บ่อเกรอะ
• ได้วัสดุปลูกท�ำจากเถ้าแกลบ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เทคโนโลยี จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551
นักวิจัย : ดร. ผกามาศ แซ่หว่อง และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ค�ำขอ 0901004012 เรื่อง “กระบวนการใน
การท�ำเม็ดเถ้าแกลบเพื่อท�ำเป็นเม็ดวัสดุรูพรุน”
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ต้นแบบระบบควบคุมการฉีดก๊าซระบบหัวฉีดสำ�หรับ

เครื่องยนต์ดัดแปลงใช้ก๊าซ
•
•
•
•
•
•
•
•

สามารถปรับจูนให้เข้ากับระบบรถยนต์และสภาพแวดล้อมจริงในเมืองไทย
ใช้กับรถยนต์ที่ต้องการจ่ายเชื้อเพลิงสองชนิด (Bi-Fuel)
เครื่อง 4 จังหวะ 4 สูบ การฉีดแบบเรียงตามสูบ
อุณหภูมิใช้งาน -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส
ค่าการควบคุมปรับได้ผ่านซอฟตแวร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แสดงผลและปรับแต่งได้ ในขณะเวลาท�ำงานจริง
ค่าถูกจัดเก็บในหน่วยความจ�ำแบบ Flash แก้ ไขได้มากกว่า 1 แสนครั้ง
รองรับเครื่องยนต์รอบสูงสุดถึง 15,000 รอบต่อนาที

เนคเทคมีนโยบายการมีส่วนร่วมแก้ ไขปัญหาวิกฤตพลังงานของชาติ โดยสนับสนุน
การใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (CNG/NGV) เป็นพลังงานทดแทนน�้ำมัน ซึ่งนับวันจะมีราคา
สูงขึ้นมาก และยังต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ และอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้รถยนต์เดิมสามารถใช้
ก๊าซธรรมชาติได้ยังต้องน�ำเข้าอีกเช่นกัน ทั้งยังมีต้นทุนสูง จนส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้ง
เนคเทคจึงจัดตั้งโครงการออกแบบ ECU หรือส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการจ่าย
CNG อย่างแม่นย�ำ สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ และเป็นทางเลือกให้ประชาชน
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
เนคเทคได้จัดตั้งโครงการออกแบบ ECU หรือส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการจ่าย
CNG เป็นทางเลือกให้ประชาชน ใช้เป็นพลังงานทดแทนน�้ำมัน ซึ่งนับวันจะมีราคาสูงขึ้นมาก
และยังตอ้ งน�ำเข้าจากต่างประเทศ และอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้รถยนต์เดิมสามารถใช้กา๊ ซธรรมชาติ
ได้ต้องน�ำเข้าอีกเช่นกัน ทั้งยังมีต้นทุนสูงส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้ง
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท เอิร์น จ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551
นักวิจัย : ดร. ธีระ ภัทราพรนันท์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแล้ว
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ชุดทดสอบความเป็นกรด

ของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์

ใช้ทดสอบค่าความเป็นกรดของไบโอดีเซลเป็นการทดสอบเชิงคุณ ภาพเหมาะ
ส�ำหรับการใช้งานระดับชุมชนหรือบริษัทขนาดเล็ก เช่น ผู้ผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล ผู้จ�ำหน่าย
และผู้รับซื้อน�้ำมันไบโอดีเซล ค่าความเป็นกรดของน�้ำมันไบโอดีเซลเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ต้อง
ท�ำการทดสอบเพื่อตรวจเช็คคุณภาพของน�้ำมันไบโอดีเซล โดยปริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยู่ใน
น�้ำมันไบโอดีเซลนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการไฮโดรไลซ์ของน�้ำมันเกิดเป็นกรดไขมันอิสระ
ปริมาณกรดที่สูงในไบโอดีเซลอาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนของโลหะที่เป็นชิ้นส่วนเมื่อน�ำไปใช้ ใน
เครื่องยนต์ ในการวิเคราะห์ตรวจสอบค่าความเป็นกรดโดยทัว่ ไปสามารถท�ำได้ดว้ ยวิธกี ารไทเทรต
กับด่างในปริมาณทีท่ ราบค่าจุดสมมูลของปฏิกริ ยิ าสามารถใช้เป็นสิง่ ทีบ่ ง่ ชี้ ได้วา่ ไบโอดีเซลทีผ่ ลิต
ได้มีปริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
• ชุดทดสอบนีส้ ามารถทดสอบคุณภาพของนำ�้ มันไบโอดีเซลไดร้ วดเร็ว เหมาะส�ำหรับ
การใช้งานระดับชุมชนหรือบริษัทขนาดเล็ก
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท นวพร โอเปอเรชั่น จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
นักวิจัย : ดร. อ้อยใจ ทองเฌอ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ค�ำขอ 0703000896 เรื่อง “ชุดทดสอบค่า
ความเป็นกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์ของ
กรดไขมัน”
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Hyaluronan เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคตับ
Monoclonal Antibody ต่อ HABP ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้แทน monoclonal antibiotin antibody ที่มีราคาแพง

Hyaluronan (เดิมเรียกว่า Hyaluronic acid; HA) เป็นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่
ประเภทพอลิแซคคาไรด์ พบได้ทวั่ ร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเนือ้ เยื่อทีเ่ กีย่ วพัน (connective
tissue) เช่น กระดูกอ่อน และผิวหนัง แล้วไปถูกท�ำลายที่เซลล์ของตับ (Endothetial liver
cells) ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารน�ำเอาระดั บ ของ HA ใน biological fluids ต่ า งๆ มาใช้ เ พื่อ
การวินิจฉัยโรคหลายชนิด เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis: RA) โรคตับ
(Cirrhosis) โรคมะเร็ง แต่เนื่องจากพบว่าระดับของ HA ใน serum มีปริมาณน้อยมาก จึงท�ำ
ให้การตรวจวัดมีความจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการที่ใช้เอนไซม์ หรือสารรังสี และด้วยวิธีการที่ใช้สาร
รังสี (Radioimmunoassay) ต้องใช้ชุดน�้ำยาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงมาก และมีอายุ
การใช้งานสั้นมากด้วย จึงท�ำให้ไม่เป็นที่แพร่หลาย
จุดเด่นของเทคโนโลยี :
ชุดน�้ำยาเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคตับนี้ ใช้หลักการของ ELISA สามารถน�ำมาใช้วิจัย
วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ โรคตับ โรคติดเชื้อ
ทางเดินหายในในเด็ก โรคข้อเสื่อมในม้า ตลอดจนโรคมะเร็งบางชนิด นอกจากนั้นแล้วยังเป็น
การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ คือ กระดูกหมู และวัว ซึ่งมีอยู่เป็นจ�ำนวนมากในประเทศ และมี
ราคาถูกมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของของเหลือใช้อีกด้วย
หน่วยงานผู้ขอรับการถ่ายทอด : บริษัท Allswell Singapore Pte.Ltd.
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550
นักวิจัย : รศ.ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแล้ว
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ระบบควบคุมการจุดระเบิด
สำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลง

(Ignition control Module
for Modified Diesel Engine)

ข้อมูลเบื้องต้น :
โดยพืน้ ฐานเครื่องยนต์ดเี ซลถูกออกแบบมาให้ ใช้กบั น�ำ้ มันดีเซล ซึง่ การจุดระเบิด หรือ
ลุกไหม้ ในห้องเผาไหม้ เกิดจากการอัดเชือ้ เพลิงผสมอากาศใหร้ อ้ น จนถึงจุดทีเ่ ชือ้ เพลิงสามารถ
ลุกไหม้ด้วยตัวเอง จังหวะในการดูด-อัด-ระเบิด-คาย ตามวัฏจักรคาร์ โนได้ถูกค�ำนวณมาแล้ว
ให้สัมพันธ์กับอัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงและขนาดของลูกสูบในเครื่องยนต์นั้นๆ
แต่ในปัจจุบัน ราคาน�้ำมันดีเซลมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีค�ำท�ำนายว่าจะยิ่ง
เพิ่มต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดในเวลาอันใกล้ ความจ�ำเป็นของผู้ประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรมใน
การใช้ยานพาหนะ ส�ำหรับการขนส่งเดินทาง ท�ำให้ต้องใช้เครื่องยนต์ดีเซลส�ำหรับขับเคลื่อน
ยานพาหนะ
ทางเลือกที่ส�ำคัญในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงดีเซล คือการใช้เชื้อเพลิงทดแทน คือ
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่มีราคาถูกกว่ามาก แต่การเปลี่ยน
เชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติต่างออกไปให้กับเครื่องยนต์นั้นๆ ก็จะเกิดผลคือ จังหวะการท�ำงานจะ
คลาดเคลื่อนไปจากจุดที่ออกแบบไว้ ท�ำให้มีประสิทธิภาพต�่ำ หรือถึงขั้นที่ไม่สามารถท�ำงานได้
ส�ำหรับการดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลให้ ใช้กับเชื้อเพลิงก๊าซ เทคนิคพื้นฐานที่ใช้งาน
กันแพร่หลายในปัจจุบัน คือ แปลงการท�ำงานของเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยตนเองจาก
การอัด มาเป็นเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ (Spark Ignition Engine) โดยลดก�ำลังอัด
ด้วยการเพิ่มความจุของกระบอกสูบของเครื่องยนต์ และเพิ่มอุปกรณ์จุดระเบิดที่ควบคุมการจุด
ระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์
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จากภาพองค์ประกอบของระบบควบคุมการจุดระเบิด จะเห็นได้ว่ามีการติดตั้งถังก๊าซ
(TANK) เพิ่มในระบบ โดยมีวาล์วก๊าซ (gas valve) และตัวควบคุมก๊าซ (gas regulator) เป็น
ตัวคุมแรงดันและป้อนก๊าซเข้าไปผสมกับอากาศที่ตัวผสม (mixer) แผงควบคุมการจุดระเบิด
(Ignition Control Module) ใช้ประมวลสัญญาณ DSPIC 30F6014 ที่รับสัญญาณจาก
วาล์วคันเร่ง (throttle valve) และแรงดันสมบูรณ์ ในท่อ (Manifold Absolute Pressure, MAP)
และสั ญ ญาณความเร็ ว (Speed sensor) ที่ วั ด สั ญ ญาณจากเฟื อ งที่ ติ ด ตั้ ง เพิ่ ม ที่ เ พลา
ของลูกสูบสัญญาณทั้งสามจะถูกประมวล โดยใช้ค่าที่เหมาะสมจากผู้ผลิตรถยนต์ หรือค่าที่ ได้
จากการทดสอบบนไดนาโมมิเตอร์ที่ ใช้วัดเครื่องยนต์ (Engine Dynamometer) เพื่อสร้าง
สัญญาณจุดชนวน (Ignition Signal) ที่เหมาะสมกับโหลดและความเร็วรอบต่างๆ
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : หน่วยปฎิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 		
(NECTEC)
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : นายถนัด เหลืองนฤทัย นายปณิธิ ศิรอักษร
นายมนตรี ชาติพจน์ นายรักษิต ฐิติพัฒนพงศ์
นายจตุรวิทย์ จันไพบูลย์ นายนพวงษ์ ไกรฤกษ์
นายปณิธิ พุ่มวิเศษ นายอมเรศ แก้วปัญญา
สถานภาพงานวิจัย : ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท ตวงสินก่อสร้าง จ�ำกัด
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นินเบลส จ�ำกัด) โดยอนุญาตให้ ใช้สิทธิ
ในการผลิต จ�ำนวน 2,000 ชุด เพื่อทดลองท�ำการตลาดภายในประเทศ
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ผ้าพลาสติกคัดกรองแสงสำ�คัญ
คลุมโรงเรือนเพาะปลูก

โรงเรือนที่คลุมดวยพลาสติก เอ็มเทค สามารถยนระยะเวลาการติดดอกของมะเขือเทศไดเร็วขึ้น 7 วัน

ข้อมูลเบื้องต้น :
การปลูกพืชในโรงเรือน เป็นการปลูกพืชโดยควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของพืชอย่างสม�่ำเสมอตลอดฤดูปลูก จึงท�ำให้สามารถผลิตพืชที่มีอายุการเก็บ
เกี่ยวสั้น เช่น ผักสลัดสีแดง เรดโครอล ผักสลัดแก้ว พริกหวาน และมะเขือเทศ ที่ล้วน
ต้องการระบบการปลูกแบบประณีต เพื่อให้ ได้ตามคุณภาพและปริมาณที่ต้องการ โดยมี
ความสมบูรณ์ มีสีสวยสด และกรอบ อีกทั้งยังสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ การคลุมโรงเรือน
เพาะปลูกด้วยพลาสติกเป็นที่นิยมโดยทั่วไป แต่ก็อาจจะเกิดปัญหาเช่นความเข้มแสงภายใต้
โรงเรือนลดลง เมื่อเทียบกับความเข้มแสงภายนอก ทั้งนี้เป็นผลมาจากคุณสมบัติของพลาสติก
ที่น�ำมาใช้กันทั่วไปไม่เหมาะสมต่อการผลิตพืช และส่งผลให้การเจริญเติบโตของพืชไม่สมบูรณ์
การติดดอกออกผลไม่เป็นไปตามปกติ
งานวิจัยและพัฒนาผ้าพลาสติกคัดกรองแสงส�ำคัญจากดวงอาทิตย์ ส�ำหรับคลุม
โรงเรือนเพาะปลูกได้ประสบความส�ำเร็จ ในการพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกใสคัดกรองช่วงแสง
ส�ำคัญ สามารถลดการเพิ่มของอุณหภูมิภายในโรงเรือนได้้ 1 - 3 องศาเซลเซียส ดร. จิตติ์พร
เครือเนตร ดร. ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ และคณะ ย่นระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้น
พืชผัก พืชผล และไม้ผลขนาดเล็กที่ผลิตได้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นถึง 25% เมื่อเทียบกับการปลูก
ภายใต้ โรงเรือนเพาะปลูกที่คลุมด้วยผ้าพลาสติกที่มีขายทั่วไป อีกทั้งผ้าพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมี
ราคาต่อหน่วยต�่ำกว่าผ้าพลาสติกใสกรองแสงส�ำคัญที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันที่น�ำเข้าจากต่าง
ประเทศถึง 6 เท่า

โรงเรือนเพาะชำ�ตนแบบ

138

ปญหาจากการฉีกขาดของพลาสติกทั่วไป

จุดเด่นของงานวิจัย :
ผ้าพลาสติกคัดกรองแสงส�ำคัญจากดวงอาทิตย์ ส�ำหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูกผลิต
ขึ้นจากพอลิเมอร์ชนิด LDPE (Low Density Polyethylene) และชนิด LLDPE (Linear
Low Density Polyethylene) ที่มีขายทั่วไป โดยการเติมสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ที่
มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร ท�ำให้ผ้าพลาสติกยังคงคุณสมบัติความใสไว้ และยอมให้แสงช่วง
ที่มีประโยชน์ต่อการสังเคราะห์แสงของพืชผ่านได้ดี (หรือถูกดูดกลืนน้อย) แต่ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถป้องกันรังสี UV ซึ่งเป็นอันตรายต่อพืชได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการใช้งานที่ดี
คือ ม้วนได้ มีความเหนียว อายุการใช้งานนาน และราคาไม่แพง
หลักการท�ำงานของพลาสติกคัดเลือกช่วงแสง :
การพัฒนาพลาสติกคัดเลือกช่วงแสงส�ำหรับใช้คลุมโรงเรือนเพาะช�ำมีหลักการคือ
พลาสติกชนิดนั้นต้องมีคุณสมบัติในการคัดเลือก ให้รังสีที่มีประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิตของพืช
ผ่านได้ ในปริมาณสูงเพียงพอต่อความต้องการของพืช แสงดังกล่าวเรียกว่า PAR (Photo
synthetically Active Radiation) อยู่ในช่วงคลื่นแสงระหว่าง 400 - 800 นาโนเมตรของ
แสงจากดวงอาทิตย์ แต่ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการลดการส่องผ่านของรังสีอัลตรา
ไวโอเลต (ในช่วงคลื่นแสงน้อยกว่า 400 นาโนเมตร) ซึ่งเป็นรังสีที่ท�ำอันตรายต่อเซลล์ที่มี
หน้าที่ในการสังเคราะห์แสงของพืชที่ส�ำคัญ วัสดุประเภทนี้สามารถผลิตได้ด้วยกรรมวิธีที่ ไม่
ซับซ้อนและสามารถผลิตได้ภายในประเทศ
จากกราฟการส่องผ่านของรังสี UV/VIS/NIR ของแผ่นฟิล์มพลาสติกส�ำหรับคลุม
โรงเรือนเพาะช�ำ 4 ชนิด คือ พลาสติก PE ใสธรรมดาที่มีขายในเมืองไทย (PE Film) พลาสติก
โรงเรือนน�ำเข้า (Imported Film) พลาสติกโรงเรือนที่ MTEC พัฒนาขึ้น (MTEC Film) และ
พลาสติกผสมผงกันรังสี UV (Powder Film) จะเห็นได้ว่า ในช่วงความยาวคลื่น 200 - 400
นาโนเมตร (UV) PE Film จะยอมให้แสงช่วงนี้ผ่านได้มาก 40 ถึง 60% ในขณะที่ Imported
Film และ MTEC Film จะยอมให้แสงช่วงนี้ผ่านได้น้อยกว่าคือไม่เกิน 30% ส�ำหรับในช่วง
แสงความยาวคลื่น 400 ถึง 800 นาโนเมตร (PAR) Imported Film และ MTEC Film จะยอม
ให้แสงช่วงนี้ ผ่านได้ ใกล้เคียงหรือต�่ำกว่า PE Film เพียงเล็กน้อย แต่ Powder Film ที่ผสมผง
กันรังสี UV จะยอมให้แสงช่วงนี้ผ่านได้เพียง 10 ถึง 20% เท่านั้น
โดยทั่วไปแสง UV มีอันตรายต่อพืชและควรหลีกเลี่ยง พืชใช้แสงช่วง PAR เป็นแหล่ง
ก�ำเนิดพลังงานส�ำหรับกระบวนการสังเคราะห์แสง พืชสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเข้มแสงได้อย่างรวดเร็ว ความเข้มแสงที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยมีผลมากต่อการสังเคราะห์
แสงของพืช

กราฟการสองผานของรังสี UV/VIS/NIR ของแผนฟิลมพลาสติก สำ�หรับคลุมโรงเรือนเพราะชำ� 4 ชนิด
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การลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันระหวาง สวทช. กับ บริษัท Quality Pack Printing 2000

หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. จิตติ์พร เครือเนตร ดร. ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ และคณะ
สถานภาพของงานวิจัย :
• ยื่นขอรับสิทธิบตั รการประดิษฐ์ : แผ่นฟิลม์ พลาสติกส�ำหรับการใช้งานเป็นพลาสติก
โรงเรือน แบบค�ำขอรับสิทธิบัตร การประดิษฐ์เลขที่ 0401004094 เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2547
• ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ : ฟิล์มของสารประกอบไทเทเนียมที่ใสและดัดได้
ลดการผ่านของรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต และรังสีอินฟาเรดแบบค�ำขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์เลขที่ 701003089 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550
• ท�ำสั ญ ญาข้ อ ตกลงกั บ บริ ษั ท Quality Pack Printing 2000 เพื่อ เตรี ย ม
ความพร้อมส�ำหรับการผลิตในเชิงพาณิิชย์ต่อไป ระยะเวลาสัญญา 2 ปี
• ท�ำสัญญาข้อตกลงกับบริษทั ACK ไฮโดรโปรนิค ฟาร์ม จ�ำกัด, บริษทั เชียงดาว-ดอย
หลวง แพ็คกิ้ง เฮ้าส์ จ�ำกัด (โรงเรียนเกษตรกรเชียงดาว) และบริษัท Seminis
vegetable (Monsanto) Thailand Co. Ltd. ในฐานะผู้ ใช้ระยะเวลา 2 ปี
• อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานวิจัยทั้งจากระดับในห้องปฏิบัติการและภาคสนามกับ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้
o มูลนิธิโครงการหลวงทั้ง 38 สถานีวิจัย เพื่อเตรียมสูตรพลาสติกคัดกรองแสงที่
เหมาะสมกับความสูงจากระดับน�้ำทะเลต่างๆ และชนิดของพืช ผัก ไม้ผล
ขนาดเล็กของมูลนิธิโครงการหลวง
o บริษัทเอกชน ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จ�ำนวน 4 บริษัท
o ใหค้ วามอนุเคราะหผ์ า้ พลาสติกคัดกรองแสงกับหน่วยงานตา่ งๆ ของภาครัฐ อาทิ
หน่วยงานต�ำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพฯ
o ให้ความอนุเคราะห์ผ้าพลาสติกคัดกรองแสงกับเกษตรรายย่อยและกลุ่ม
เกษตรกรขนาดกลาง
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ชุดตรวจวินจิ ฉัยไข้หวัดนก
โดยใช้หลักการไบโอเซ็นเซอร์

หยดลงในตลบั สำหรบั
อานผลโดยเครอ่ืง
เกบ็สารคดัหลง่ัโหดยยดลงในตลบั สำหรบั
ทดสอบของชดุตรวจ เกบ็สารคดัหลง่ัโดย
สกดั RNA การปาย (Swabท)ดสอบของชดุตรวจสกดั RNA
Sensor
(Strip)
การปาย (Swab)
(Strip)

และ AIV Biosensor test

หยดลงในตลบั สำหรบั

อานผลทโดยสเอคบรขอ่ืองงชดุตรวจ
Sensor(Strip)

INNOVA
Platinum®
H5 Biosensor
และ
AIV
เครื
เคร่อINNOVA
อ่ืงง Sensor
SensoPlatinum®
r
INNOVA
Platinum
และเครAIV
testtest
อ่ืง SBiosensor
ensoBiosensor
r
H5 Biosensor
และ AIV
Biosensor
testBiosensor
® H5

อานผลโดยเครอ่ืง
Sensor

เครอ่ืง Sensor

ข้อมูลเบื้องต้น :
• โรคไข ้ ห วั ด นก (Avian influenza หรื อ Bird Flu) เกิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส Avian
Influenza type A ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งเป็น RNA ไวรัสชนิดมี
เปลือกหุ้ม ทุกชนิดสามารถติดเชื้อในสัตว์ปีก เช่น นกเป็ดน�้ำ นกอพยพ นกตาม
ธรรมชาติ เป็ด ไก่ เป็นต้น การติดต่อระหว่างสัตว์เกิดขึน้ จากการขับถ่ายไวรัสออก
มาทางอุจจาระและติดต่อสู่สัตว์ปีก โดยรับเชื้อทางระบบทางเดินหายใจหรือทาง
เดินอาหาร คนสามารถติดเชื้อจากสัตว์ได้ โดยตรงจากการสัมผัสกับสัตว์ป่วย และ
ทางอ้อม เมื่อสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งจากสัตว์ที่เป็นโรค เช่น อุจจาระ น�้ำมูก น�้ำตา
น�้ำลายของสัตว์ป่วย
• พบการติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คนเรียกว่าไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2540 ในช่วงปลายปี
2546 และต้นปี 2547 ได้เกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชีย การระบาดดังกล่าวเกิดจากเชื้อ H5N1 ต้องท�ำลายสัตว์ปีกไปมากกว่า 1
ล้านตัว ส�ำหรับประเทศไทย รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมการระบาด
หลายพันล้านบาท ต้องท�ำลายไก่ไปถึง 30 ล้านตัว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี 2547 ลดลง 0.22% การส่งออกสินค้ารวมในปี 2547 ลดลง 22,900 ล้าน
บาท หรือขยายตัวลดลง 0.7% ตอ่ ปี มูลคา่ ความเสียหายตอ่ อุตสาหกรรมประมาณ
4,300 ล้านบาท นอกจากนี้รัฐต้องจ่ายเงินชดเชย 2,200 ล้านบาท ในขณะที่มีผู้
อยู่ในข่ายสงสัยว่าน่าจะติดเชื้อกว่า 100 ราย และในช่วงปี 2548 นี้ ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ได้คาดการณ์ว่าการระบาดของ
เชื้อไวรัสไข้หวัดนก จะเกิดผลเสียในทางเศรษฐกิจต่อภูมิภาคนี้อย่างน้อย 10 ล้าน
ล้านบาท และท�ำให้มูลค่ามวลรวมประชาชาติของภูมิภาคลดลงได้ถึง 5%
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• การพัฒนาชุดตรวจไข้หวัดนกได้ส�ำเร็จ จะช่วยลดการสูญเสียในสัตว์ปีกและในคน
เนื่องจากทราบผลได้ภายใน 15 นาที และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย
และผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ค่ายาโอเซลทามิเวียประมาณ 1,200 บาท/คน
จุดเด่นของงานวิจัย :
• มีความจ�ำเพาะสูงกับไวรัสกลุ่ม H5 ซึ่งก�ำลังแพร่ระบาดอยู่ ณ ปัจจุบัน ทั่วโลก
สามารถจ�ำแนกได้ว่าเป็นชนิด H5 ขณะที่ชุดตรวจปัจจุบัน (Immunochromatography หรือ IC) ทราบผลเพียงว่าเป็น Influenza A
• มีความไวสูงกว่าวิธีปัจจุบัน (IC) 100 เท่า
• ทราบผลภายใน 15 นาที
• สามารถเก็บตัวอย่างได้นาน 1 เดือน ก่อนน�ำมาอ่านผลด้วยเครื่อง Sensor
รายละเอียดของงานวิจัย :
โรคไข้หวัดนก (Avian influenza หรือ Bird Flu) เกิดจากเชื้อไวรัส Avian Influenza
type A ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งเป็น RNA ไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม โดยมีแอนติเจน
ที่ผิวที่ส�ำคัญ ได้แก่ Hemagglutinin (H) มี 16 ชนิด และ Neuraminidase (N) มี 9 ชนิด ทุก
ชนิดสามารถติดเชือ้ ในสัตว์ปกี เชน่ นกเปด็ นำ�้ นกอพยพ นกตามธรรมชาติ เปด็ ไก่ เปน็ ตน้ สว่ น
การติดเชื้อในมนุษย์เกิดจากเชื้อชนิด H1, H2, H3 และ N1, N2 การติดต่อระหว่างสัตว์
เกิดขึน้ จากการขับถา่ ยไวรัสออกมาทางอุจจาระและติดตอ่ สูส่ ตั วป์ กี โดยรับเชือ้ ทางระบบทางเดิน
หายใจหรือทางเดินอาหารคนสามารถติดเชือ้ จากสัตว์ได้ โดยตรง จากการสัมผัสกับสัตวป์ ว่ ย และ
ทางอ้อมเมื่อสัมผัสกับสิง่ คัดหลัง่ จากสัตวท์ เี่ ปน็ โรคเชน่ อุจจาระ นำ�้ มูก นำ�้ ตา นำ�้ ลายของสัตวป์ ว่ ย
พบการติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คนเรียกว่าไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2540 การระบาดพบหลาย
ชนิด ได้แก่ H5, H7 และ H9 ในช่วงปลายปี 2546 และต้นปี 2547 ได้เกิดการแพร่ระบาด
ครั้งใหญ่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย การระบาดดังกล่าวเกิดจากเชื้อ H5N1 ต้องท�ำลาย
สัตว์ปีกไปมากกว่า 1 ล้านตัว ส�ำหรับประเทศไทย รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุม
การระบาดหลายพันล้านบาท ต้องท�ำลายไก่ไปถึง 30 ล้านตัว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี 2547 ลดลง 0.22% การส่งออกสินค้ารวมในปี 2547 ลดลง 22.9 พันล้านบาท หรือ
ขยายตัวลดลง 0.7% ต่อปี มูลค่าความเสียหายต่ออุตสาหกรรมประมาณ 4.3 พันล้านบาท
นอกจากนี้รัฐต้องจ่ายเงินชดเชย 2,200 ล้านบาท ในขณะที่มีผู้อยู่ในข่ายสงสัยว่าน่าจะติดเชื้อ
กว่า 100 ราย และในช่วงปี 2548 นี้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ได้คาด
การณ์ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก จะเกิดผลเสียในทางเศรษฐกิจต่อภูมิภาคนี้ อย่าง
น้อย 10 ล้านล้านบาท และท�ำให้มูลค่ามวลรวมประชาชาติของภูมิภาคลดลงได้ถึง 5%
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกมีหลายวิธี ได้แก่ การเพาะเชื้อ (Viral culture) ซึ่งมี
ความจ�ำเพาะสูง ใช้เวลา 5 - 10 วัน และการใช้เทคนิคอื่นๆ ได้แก่ เทคนิค Immunochromatography, RT-PCR, Real-time PCR, Serology และ ELISA ปั จ จุ บั น ประเทศไทย
สามารถพัฒนาเป็นชุดตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วโดยใช้เทคนิค Immunochromatography
(IC) ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในคนและในสัตว์ปีก อย่างไรก็ตามชุดตรวจแบบ IC ยังมีข้อ
จ�ำกัดคือทราบผลเพียงว่าเป็น Influenza A ยังไม่สามารถแยกชนิดว่าเป็น H5N1 แต่โดยจะ
ต้องน�ำไปทดสอบต่อในห้องปฏิบัติการอีกขั้นตอนหนึ่ง
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ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท อินโนวา ไบโอ
เทคโนโลยี จ�ำกัด ได้รว่ มกันพัฒนาชุดตรวจวินจิ ฉัยไขห้ วัดนกโดยใช้ไบโอเซ็นเซอรเ์ ปน็ ตัวตรวจวัด
ส�ำหรับใช้ ในทางปศุสัตว์ โดยใช้ โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่พัฒนาได้จากโครงการ “การพัฒนา
และผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและแอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกแต่ละ
ชนิด” ซึ่งมีความจ�ำเพาะเจาะจงกับไวรัสชนิด H5 ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการวัดความเข้ม
ของกระแสแม่เหล็กไฟฟ้า nano-magnetized particle ที่เชื่อมต่อกับแอนติบอดีซึ่งเป็น
เทคโนโลยีใหม่ของโลก ใช้เวลาในการตรวจเพียง 15 นาที เมื่อน�ำไปทดสอบกับสิ่งส่งตรวจ
จากสัตว์ปีกประเภทต่างๆ พบว่าสามารถท�ำปฏิกิริยากับเชื้อกลุ่ม H5 หรือ AIV ที่ก�ำลังแพร่
ระบาดทั่วโลกได้แบบจ�ำเพาะ โดยมีความจ�ำเพาะ 100% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี Immunochromatography (IC) แล้วพบว่า มีความไวมากกว่าถึง 100 เท่า และสามารถผลิตได้ ในระดับ
อุตสาหกรรมในชื่อ INNOVA Platinum H5 Biosensor และ AIV Biosensor นับเป็นชุด
ตรวจไข้หวัดนกแบบไบโอเซนเซอร์ที่ผลิตได้ ในเชิงพาณิชย์ชุดแรกของโลก
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ศาสตราจารย์ พญ. ธารารัชต์ ธารากุล
ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล และ
นางศิรนิ ทิพย์ วิรยิ ะจิตรา บริษทั อินโนวา ไบโอ-เทคโนโลยี จ�ำกัด
สถานภาพของงานวิจัย :
• ยื่นจดสิทธิบัตรแล้วชื่อ “ชุดตรวจไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนก
ชนิด H5 และชนิด influenza A” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ค�ำขอเลขที่
701005627 ผูป้ ระดิษฐ์ได้แก่ นางสาวธารารัชต์ ธารากุล, นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
และนางศิ ริ ทิ พ ย์ วิ ริ ย ะจิ ต รา ถื อ สิ ท ธิ์ ร ่ ว มกั น ระหว่ า งบริ ษั ท อิ น โนวา ไบโอ
เทคโนโลยี จ�ำกัด และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
• ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จ�ำกัด เพื่อด�ำเนิน
การผลิตและจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ INNOVA Platinum H5 Biosensor
และ AIV Biosensor ได้เริ่มจ�ำหน่ายแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 ในราคา 250
บาทต่อตัวอย่าง
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

อิเล็กโทรดวัดความชืน้

สำ�หรับเมล็ดหรือเม็ดวัสดุทม่ี รี ปู ร่างไม่เป็นทรงกลม

ข้อมูลเบื้องต้น :
ความชื้น เป็นปัจจัยส�ำคัญในผลิตผลการเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตประเภทเมล็ดที่
จะส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษา และคุณภาพ ถ้าเกษตรกรมีอุปกรณ์ที่สามารถวัดความชื้นได้
จะท�ำให้มีข้อมูลที่สามารถน�ำมาใช้ ในการตัดสินใจในการจัดการผลิตผลไม่ว่าจะเป็นเวลาใน
การเก็บเกี่ยวเวลาหรือกระบวนการในการลดความชื้น รวมทั้งคุณภาพ และราคาที่ควรจะเป็น
ส�ำหรับผลิตผลที่มีความชื้นนั้น
ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทยก็คือ การขาดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนเองใน
การตัดสินใจด�ำเนินการต่างๆ เนื่องจากไมม่ อี ปุ กรณ์ ในการวัดหรืออุปกรณม์ รี าคาแพง โครงการ
นี้ ได้พัฒนาอิเล็กโทรดวัดความชื้นที่มีราคาถูก ส�ำหรับผลิตผลการเกษตรประเภทเมล็ด เช่น
ข้าวเปลือก โดยใช้การวัดค่าความจุไฟฟ้า (Electrical capacitance)
วัสดุจะมีสมบัติทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Dielectric constant (k) ซึ่งเป็นค่าที่
สามารถวัดได้ โดยการวัดค่า capacitance (C) ระหว่างแผ่นโลหะสองแผ่นที่มีวัสดุนั้นคั่นกลาง
ค่า k นี้ จะแตกต่างกันไปตามความสามารถในการเก็บประจุของสารแต่ละประเภทโดยที่น�้ำจะ
มีคา่ k ~ 88 โดยทีผ่ ลิตผลการเกษตรหรือส่วนประกอบ จะมีคา่ k ~1-5 เท่านัน้ เมื่อมีความชืน้
ในผลิตผลการเกษตรก็จะส่งผลให้คา่ k เปลีย่ นไปมากเพียงพอทีจ่ ะสามารถวัดความเปลีย่ นแปลง
นั้นได้ง่าย
จุดเด่นของงานวิจัย :
ขอ้ ดีของอุปกรณน์ คี้ อื วิธกี ารวัด Dielectric constant นัน้ จะมีความแม่นย�ำปานกลาง
แต่รวดเร็ว ง่ายและเครื่องมือมีราคาไม่แพง ดังนั้นจึงเหมาะส�ำหรับเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่ใช้
เป็นการตัดสินใจ ว่าควรเก็บเกี่ยวแล้วหรือไม่จะน�ำไปตากแห้งต่อหรือไม่ หรือควรปรับปรุง
หอ้ งเก็บ หรือไม่ เปน็ ตน้ เมื่อตอ้ งน�ำไปขายควรจะใชเ้ ครื่องทีว่ ดั การใชค้ วามรอ้ นไลค่ วามชืน้ เพื่อ
ให้ถูกต้องในการค�ำนวณราคา
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การใช้งานอุปกรณ์ และความถูกต้อง :
ในการวัดค่านั้นจะไม่มีการแปรรูปตัวอย่างเหมือนในเครื่องที่ใช้หลักการอบไล่ความชื้น
ที่ต้องบดตัวอย่างก่อน แต่จะเป็นการใส่เมล็ดลงในช่องใส่เมล็ด และมีการเขย่าเล็กน้อยเพื่อให้
อัดแน่นดีขนึ้ ท�ำการวัดค่าจากชุดอิเล็กโทรดด้วยเครื่อง C-meter จากนัน้ น�ำค่าที่ได้เปรียบเทียบ
กับค่าจากกราฟมาตรฐานเพื่อแปลงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้น หรือใช้ซอฟต์แวร์ ในการแปลง
ค่าดังกล่าว
อิเล็กโทรดวัดความชื้นที่มีราคาถูกส�ำหรับเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปร่างไม่เป็นทรงกลม
เช่น ข้าวเปลือก โดยใช้การวัดค่าความจุไฟฟ้า (Electrical capacitance) ซึ่งมีความถูกต้อง
พอประมาณในช่วงบวกลบ 1% เมื่อพิจารณาร่วมกับรูปร่างของเมล็ดที่มีผลต่อการเรียงตัวใน
อิเล็กโทรดและช่วงความชื้นที่เหมาะสม พบว่าอิเล็กโทรดแบบแปรงเข็มมีความเหมาะสมใน
การใช้วัดความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือกในช่วงความชื้น 12 - 20%
ช่วงการใช้งานอุปกรณ์ :
สามารถวัดความชื้นของเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปร่างไม่เป็นวงกลมได้หลากหลาย
ชนิดขึ้นกับการออกแบบขนาดของแท่งอิเล็กโทรดและกล่องบรรจุให้มีขนาดสัมพันธ์กับขนาด
ของวัตถุที่ต้องการวัดความชื้น ตัวอย่างการใช้งาน คือ การวัดความชื้นผลิตผลทางการเกษตร
เช่น เมล็ดข้าว เมล็ดถั่วแดง เมล็ดดอกทานตะวัน งา นอกจากนี้ยังสามารถใช้วัดความชื้นของ
เม็ดวัสดุที่ ไม่เป็นทรงกลม เช่น อาหารสัตว์แบบเม็ด หรือ ขนมอบกรอบ
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. ไพศาล เสตสุวรรณ ดร. ธีระพนธ์ แย้มวงษ์
สถานภาพงานวิจัย :
• ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เทคโนโลยี “ชุดอิเล็กโทรดส�ำหรับการวัดความชืน้ ของเมล็ดหรือเม็ดวัสดุทมี่ รี ปู รา่ ง
ที่ไม่เป็นทรงกลม” ได้ยื่นขอรับความคุม้ ครองเปน็ สิทธิบตั รตามเลขทีค่ �ำขอสิทธิบตั ร
701003393 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550
• การอนุญาตให้ ใช้สิทธิเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยความสนับสนุนของส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี ศูนย์บริหาร
จัดการเทคโนโลยี ไดท้ �ำการอนุญาตให้ ใช้สทิ ธิเทคโนโลยีแก่ บริษทั ซายน์ลชู นั่ จ�ำกัด
เมื่อ วั น ที่ 5 มี น าคม 2551 เพื่อ เป ็ น ผู ้ ผ ลิ ต และจั ด จ�ำหน่ า ย อุ ป กรณ ์ วั ด
ความชื้น ซึ่งมีส่วนประกอบของชุดอิเล็คโทรดส�ำหรับเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปร่าง
ไม่เป็นทรงกลมดังกล่าว
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การพัฒนาเทคโนโลยีสกัดน้�ำ มันสบูด่ �ำ

เพื่อใช้งานในชุมชนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลเบื้องต้น :
ในชุมชนการเกษตร การด�ำเนินกิจกรรมผลิตสินค้าการเกษตรหลายชนิดจ�ำเป็นต้อง
ใช้เครื่องจักรทุ่นแรงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลรอบต�่ำ เช่น การไถพรวนแปลงเพาะปลูก
การสูบนำ�้ เขา้ แปลงเพาะปลูก เปน็ ตน้ ซึง่ เครื่องยนตเ์ หลา่ นัน้ นิยมใชน้ ำ�้ มันหมุนเร็วเปน็ เชือ้ เพลิง
แม้ว่าต้องสั่งซื้อจากแหล่งจ�ำหน่ายภายนอกในราคาสูง ดังนั้น จึงเกิดการพัฒนาชุมชนแบบพึ่ง
ตนเองด้านพลังงานภายใต้แนวคิด “ผลิตพลังงาน ใช้พลังงาน ภายในชุมชน” โดยเริ่มจาก
การผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลที่สามารถน�ำมาเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์การเกษตร โดยใช้วัตถุดิบ
(เมล็ดสบู่ด�ำ) ที่หาได้ ในชุมชนเพียงพอส�ำหรับใช้ ในการผลิตน�้ำมัน
การสกัดน�้ำมันออกจากเมล็ดสบู่ด�ำเป็นขั้นตอนต้นน�้ำส�ำคัญของการเตรียมวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล โดยในการสกัดจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องหีบน�้ำมันสบู่ด�ำที่มี
ประสิทธิภาพการท�ำงานสูง เพื่อแยกน�้ำมันออกจากเมล็ดสบู่ด�ำให้มีผลคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
เครื่องหีบน�้ำมันสบู่ด�ำประสิทธิภาพสูงอย่างง่าย จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องให้แก่ สมาชิกของชุมชน ก่อนการใช้เครื่องจักรกลสกัดน�้ำมันสบู่ด�ำขนาดใหญ่
การท�ำงานของเครื่อง :
• เครื่องหีบน�้ำมันสบู่ด�ำแบบไฮดรอลิคมือโยก
เครื่องหีบน�้ำมันชนิดนี้ท�ำงานแบบไม่ต่อเนื่อง กล่าวคือ หลังจากสิ้นสุดการหีบ
น�้ำมัน จะต้องเติมเมล็ดสบู่ด�ำลงไปใหม่ เพื่อการหีบครั้งต่อไป ในการหีบน�้ำมันจะ
อาศัยแม่แรงไฮดรอลิคชนิดมือโยกขนาด 15 ตัน เพื่อสร้างแรงอัดสูงมากพอ
ส�ำหรับท�ำให้เมล็ดสบู่ด�ำแตกออก และมีน�้ำมันไหลออกมา โดยน�้ำมันจะไหลผ่าน
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รูระบายของกระบอกบรรจุเมล็ดสบู่ด�ำลงสู่ถาดรองรับน�้ำมัน ส่วนกากจะถูกก�ำจัด
ออกได้ง่ายโดยการกวาดลงภาชนะรองรับ

• เครื่องหีบน�้ำมันสบู่ด�ำแบบสกรูอัดเดี่ยว
เครื่องหีบน�้ำมันชนิดนี้ท�ำงานแบบต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนการสกัดน�้ำมันเมล็ดสบู่
ด�ำที่อยู่ในฮอปเปอร์ จะถูกล�ำเลียงเข้าสู่การหีบน�้ำมันอย่างต่อเนื่อง ด้วยสกรูอัดที่
ถูกออกแบบเปน็ พิเศษใหท้ �ำหนา้ ทีล่ �ำเลียงเมล็ดสบูด่ �ำ อัดเมล็ดสบูด่ �ำ และคายกาก
สบู่ด�ำ สกรูอัดนี้หมุนด้วยความเร็ว 50 รอบต่อนาที ซึ่งถูกขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 7.5 แรงม้า ในระหว่างการใช้งาน มีทั้งแรงอัด และแรงเฉือน กระท�ำบน
เมล็ดสบูด่ �ำ ส่งผลให้เมล็ดสบูด่ �ำแตกละเอียด และมีนำ�้ มันไหลออกมาจากเนือ้ สบูด่ �ำ
ซึ่งน�้ำมันสบู่ด�ำจะไหลออกตามช่องระบายน�้ำมันของกระบอกอัดลงสู่ถาดรองรับ
นำ�้ มันและกากสบูด่ �ำถูกขับระบายออกทีป่ ลายของสกรูอดั ดา้ นตรงขา้ มกับฮอปเปอร์
ข้อก�ำหนดทางเทคนิค :

การน�ำไปใช้ประโยชน์ :
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดน�ำ้ มันสบูด่ �ำเบือ้ งตน้ ดว้ ยเครื่องหีบนำ�้ มันแบบไฮดรอลิค
มือโยกให้แก่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนรักษ์ท้องถิ่นอ�ำเภอทุ่งหัวช้าง อ. ทุ่งหัวช้าง
จ. ล�ำพูน โดยรว่ มมือกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย (ITAP) และหน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดน�้ำมันสบู่ด�ำขนาดอุตสาหกรรมขนาดเล็ก - กลางให้
แก่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนรักษท์ อ้ งถิน่ อ�ำเภอทุง่ หัวชา้ ง อ. ทุง่ หัวชา้ ง จ. ล�ำพูน
• การตั้งโรงงานผลิตน�้ำมันสบู่ด�ำขนาดก�ำลังการผลิต 100 - 120 ลิตรต่อวัน ใน
ชุมชน อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ล�ำพูน
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ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น :
การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองด้านพลังงานต้นแบบที่เน้นผลิตน�้ำมันจากเมล็ดสบู่ด�ำที่หา
ได้ ในชุมชนและพื้นที่รอบข้างโดยใช้เทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยทางวิศวกรรมในประเทศ โดย
น�้ำมันสบู่ด�ำดังกล่าวจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลต่อไป ดังนั้น ชุมชนสามารถลด
การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ต้องน�ำเข้าและสั่งซื้อจากภายนอก นอกจากนี้จากความส�ำเร็จ
ของการพัฒนาชุมชนพึง่ ตนเองด้านพลังงานต้นแบบ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อการขยาย
ผลการด�ำเนินงานในชุมชนอื่นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลดปริมาณการใช้และการน�ำเข้า
น�้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. เอกรัตน์ ไวยนิตย์ หัวหน้าโครงการ (MTEC)
ดร. สุบงกช โตไพบูลย์ นักวิจัยร่วมโครงการ (MTEC)
สถานภาพของงานวิจัย :
อยูร่ ะหวา่ งการด�ำเนินการเฟสที่ 2 (พิจารณาและคัดเลือกเครื่องจักรของกระบวนการ
สกัดน�้ำมันครบชุด เพื่อการผลิตน�้ำมันสบู่ระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก - กลาง)
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เครือ่ งตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ
SAM-05 (Screening Alcohol)

ข้อมูลเบื้องต้น :
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในลมหายใจแบบ Screening (SAM-05) สามารถน�ำไป
ใช้ตรวจวัดเบื้องต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่โดยที่ผู้ขับขี่
ไม่จ�ำเป็นต้องลงจากยานพาหนะอีกทั้งยังถูกสุขลักษณะ เนื่องจากผู้ขับขี่ ไม่ต้องสัมผัสกับ
เครื่องวัดฯ โดยตรง เพียงใช้ลมหายใจ และไม่จ�ำเป็นต้องใช้หลอดเป่า จึงลดการสิ้นเปลือง
นอกจากนี้เครื่องวัดฯ ยังมีรูปแบบทันสมัยน�้ำหนักเบาเหมาะกับการใช้งาน รู้ผลเร็วหากมีผู้ขับขี่
อยูบ่ นทอ้ งถนนทีม่ กี ารจราจรหนาแน่น จะช่วยท�ำให้ลดระยะเวลาตรวจวัด หากตรวจวัดเบือ้ งต้น
แล้วพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด จึงจะน�ำผู้ขับขี่ไปตรวจวัดซ�้ำอีกครั้ง
ตามขั้นตอนปกติของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เพื่อท�ำการเปรียบเทียบปรับ ผลงานวิจัยนี้ ท�ำให้สามารถ
ลดการพึง่ พาเครื่องตรวจวัดแบบเป่าทีน่ �ำเข้าจากต่างประเทศ ซึง่ มีราคาแพงอีกทัง้ ยังช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจอีกด้วย
จุดเด่นของงานวิจัย :
เป็ น เครื่อ งวั ด ปริ ม าณแอลกอฮอล ์ ใ นเลื อ ดจากลมหายใจโดยออกแบบให ้ ไ ม ่ มี
การสัมผัสของเครื่องกับปากของผู้ทดสอบ มีรูปลักษณ์เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน โดย
ผู้ถูกตรวจสอบไม่จ�ำเป็นต้องลงจากยานพาหนะ และมีถึง 3 ฟังก์ชั่น การใช้งานภายในปุ่มเดียว
ได้แก่ การใช้งานอย่างต่อเนื่อง การเรียกดูค่าที่วัดได้ก่อนหน้า และการขยายเวลา เพื่อรอ
การเป่า พร้อมเสียงเตือนขณะเครื่องท�ำงานอ�ำนวยความสะดวก เมื่อต้องใช้งานในที่มืด โดยมี
ไฟส่องสว่างที่หน้าจอ LCD ท�ำให้ผู้ ใช้งานสามารถอ่านตัวเลขที่ระบุค่า ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น mg%
ได้อย่างชัดเจน และไฟ LED บอกสถานะของเครื่อง และการใช้งานเช่นสีเขียว Pass (ระดับ
แอลกอฮอล์ไมเ่ กิน 50 mg%), สีแดง Fail (ระดับแอลกอฮอล์เกิน 50 mg%), สีสม้ Low battery
(พลั ง งานจาก battery ใกล้ ห มด) สามารถใช ้ แ บตเตอรี่ ไ ด ้ ห ลายชนิ ด โดยยั ง คง
ความแม่นย�ำในการวัดไม่เปลี่ยนแปลง
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รายละเอียดทางเทคนิคมีดังต่อไปนี้ :
• เซนเซอร์ : เซนเซอรแ์ บบเซมิคอนดักเตอร์
ความไวสูง
• ขนาด : 73 x 205 x 35 มม.
(กว้าง x ยาว x สูง)
• น�้ำหนัก : 180 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี)
• ระยะเวลาตอบสนองของเครื่อง :
2 - 5 วินาที (ที่ 50 mg%)
• แบตเตอรี : แนะน�ำใช้แบตเตอรีชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AA (LR6) 1.5 โวลท์ x 4
ก้อน หรือแบตเตอรีแบบประจุได้ชนิดนิเคิล เมทัลไฮไดล์ เมทัลไฮไดล์ (NI-MH) x
4 ก้อน สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ 600 ครั้ง
• ช่วงที่สามารถวัดได้ : 0.0 ถึง 400 mg% ของระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด
• การควบคุมการใช้พลังงานของเครื่อง : ระบบควบคุมแรงดันคงที่ และระบบปิด
อัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน
• การสอบเทียบ : ท�ำการสอบเทียบกับเครื่องสอบเทียบมาตรฐานรุ่น 34C/Guth
Laboratory, USA
• จอแสดงผล : จอ LCD แสดงตัวเลข 3 หลักและไฟส่องสว่างเมื่อใช้งานในที่มืด
และไฟ LED เตือน ประกอบด้วยสีเขียว (PASS) สีส้ม (Low Battery) สีแดง
(Fail) เมื่อไม่ผ่านหรือปริมาณแอลกอฮอล์เกินค่าที่กฏหมายก�ำหนดพร้อมเปล่ง
เสียงเตือน (Buzzer)
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ฝ่ายบริหารและสนับสนุนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา PMO-S
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : นายสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ ดร. อดิสร เตือนตรานนท์
นายวัฒณสิทธิ์ พิมเพา นายนิคม พรมกะจิน
สถานภาพของงานวิจัย :
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ลงทุนผลิตเครื่องต้นแบบ
จ�ำนวน 4,200 ชุด และให้บริษัทเอกชน คือ บริษัท สหวิทย์ซัพลาย แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด เป็น
ผู้จัดจ�ำหน่ายในราคาเครื่องละ 8,000 บาท ถ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต ก็จะถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้บริษัทผู้ผลิตท�ำการผลิตต่อไป
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ชุดตรวจคัดกรองพาหะอัลฟ่าธาลัสซีเมีย
แบบ IC Strip test

ข้อมูลเบื้องต้น :
โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติของ
หน่วยพันธุกรรม ส�ำหรับสร้างส่วนของเม็ดเลือดแดง จึงท�ำให้เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นกว่าปกติ
แตกง่าย ถูกท�ำลายง่าย ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคนีจ้ งึ มีเลือดจาง ผูป้ ว่ ยมีการแสดงออกตัง้ แต่ไม่มอี าการ
ใดๆ จนถึงตัวซีด ตาเหลือง ตัวเหลือง ตับโต ม้ามโต แคระแกรน จมูกแบน ฟันบนยื่น ท้องป่อง
ร่างกายเติบโตช้ากว่าปกติ กระดูกเปราะง่าย จนถึงขั้นรุนแรงมากจนท�ำให้ทารก เสียชีวิตตั้งแต่
อยูใ่ นครรภ์ และจะท�ำให้มารดาของทารกอาจเกิดภาวะแทรกซอ้ นถึงชีวติ ไดห้ ากไมไ่ ดร้ บั การรักษา
อยา่ งเหมาะสม ส�ำหรับผูท้ เี่ ปน็ พาหะหรือมียนี แฝงอยูจ่ ะไมแ่ สดงอาการ จะมีสขุ ภาพดีเหมือนคน
ทั่วๆ ไป แต่สามารถถ่ายทอดยีนผิดปกติไปยังบุตรได้
โรคนีพ้ บได้ทงั้ หญิงและชาย ถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ทางพันธุกรรม ในประเทศไทย
พบผูป้ ่วยโรคนี้ร้อยละ 1 ของประชากร และพบผู้ที่มียีนแฝง (เป็นพาหะ) ถึงร้อยละ 40 ของ
ประชากร หรือประมาณ 25 ล้านคน ได้มีการประมาณการไว้ว่าการตั้งครรภ์ 5 ใน 100 คน
เปน็ การตัง้ ครรภ์ทเี่ สีย่ งต่อการมีบตุ รเป็นโรคธาลัสซีเมีย ดังนัน้ ในแต่ละปีจะมีทารกเกิดใหม่เป็น
โรคธาลัสซีเมียประมาณ 12,000 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้จะเป็นชนิดรุนแรงถึง 50% ในปัจจุบัน
พบว่ามีคนไทยเปน็ โรคธาลัสซีเมียแล้วถึง 500,000 คน ท�ำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการรักษา
พยาบาลปีละ 5,000 - 6,000 ล้านบาท
จุดเด่นของงานวิจัย :
• เป็นชุดตรวจแบบแถบสีที่ ใช้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วย
ตาเปล่า ไม่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สามารถทราบผลได้ภายใน
3 - 5 นาที ขณะที่วิธีการเดิมใช้เวลา 4 ชั่วโมง จึงสามารถใช้ ได้กว้างขวาง และ
ทั่วประเทศ
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• ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจ มีค่าใช้จ่ายในการตรวจเพียง 120 บาทต่อตัวอย่าง ขณะ
ที่วิธีการเดิมคือวิธีพีซีอาร์มีค่าใช้จ่ายในการตรวจถึง 1,200 บาทต่อตัวอย่าง
• มีความจ�ำเพาะสูง สามารถตรวจหาฮีโมโกลบินเฉพาะกลุ่มโดยไม่ท�ำปฏิกิริยากับ
ฮีโมโกลบินชนิดอื่น
รายละเอียดของงานวิจัย :
โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) มีสองชนิดที่ส�ำคัญคือ เบต้าธาลัสซีเมีย
และแอลฟ่าธาลัสซีเมีย เบต้าธาลัสซีเมียเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุม
การสร้างสายเบต้าโกลบิน ส่วนแอลฟ่าธาลัสซีเมีย เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุม
การสร้างสายแอลฟ่าโกลบิน ความผิดปกตินี้ท�ำให้การสร้างสายเบต้าโกลบินหรือ สายแอลฟ่า
โกลบินลดลง เกิดความไม่สมดุลของการสร้างสายโกลบินและสายโกลบินที่เหลือมากเกินไปจะ
จับกันเองเกิดเป็นฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ และน�ำไปสู่การท�ำลายเม็ดเลือดแดงและภาวะโลหิต
จางในที่สุด
การแสดงอาการของผูป้ ว่ ยมีการแสดงออกตัง้ แตไ่ มม่ อี าการใดๆ จนถึง ตัวซีด ตาเหลือง
ตัวเหลือง ตับโต ม้ามโต แคระแกรน จมูกแบน ฟันบนยื่น ท้องป่อง ร่างกายเติบโตช้ากว่าปกติ
กระดูกเปราะง่าย จนถึงขั้นรุนแรงมาก จนท�ำให้ทารกเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และจะท�ำให้
มารดาของทารกอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
ส�ำหรับผู้ที่เป็นพาหะ หรือมียีนแฝงอยู่จะไม่แสดงอาการ จะมีสุขภาพดีเหมือนคนทั่วๆ ไป แต่
สามารถถา่ ยทอดยีนผิดปกติไปยังบุตรได้ ดังนัน้ ทารกแรกเกิดของไทยมีความเสีย่ งตอ่ โรคธาลัส
ซีเมียนี้ดังนี้
1. หากคู่สมรสทั้งคู่มียีนแฝงทั้งคู่ มีโอกาสเป็นโรค 25%
2. หากคนใดคนหนึ่งมียีนแฝง ไม่มีโอกาสเป็นโรค แต่มีโอกาสมียีนแฝง 50%
3. หากคนใดคนหนึ่งเป็นโรคเลือดจางแต่อีกคนปกติ ไม่มีโอกาสเป็นโรค แต่มีโอกาส
มียีนแฝง 100%
โรคนีพ้ บได้ทงั้ หญิงและชายปริมาณเท่าๆ กัน ถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ทางพันธุกรรม
พบได้ทั่วโลก โดยในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคนี้ร้อยละ 1 ของประชากร และพบผู้ที่มียีนแฝง
(เป็นพาหะ) ถึงร้อยละ 40 ของประชากร หรือประมาณ 25 ล้านคน ได้มีการประมาณการ
ไว้ว่าการตั้งครรภ์ 5 ใน 100 คนเป็นการตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย ดังนั้น
ในแต่ละปีจะมีทารกเกิดใหม่เป็นโรคธาลัสซีเมียประมาณ 12,000 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้จะเป็น
ชนิดรุนแรงถึง 50% ท�ำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปีละ 5,000 - 6,000 ล้าน
บาท จากสถิติล่าสุดพบว่ามีคนไทยเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้วถึง 500,000 คน
วิธีการรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันคือการให้เลือด ซึ่งจะต้องให้ทุก 2 - 3 สัปดาห์ หรือโดย
การปลูกถ่ายไขกระดูก ทั้งสองวิธีนั้น แม้มีโอกาสประคองอาการหรืออาจหายขาดได้ แต่มีค่า
ใช้จ่ายสูง ใช้เวลานานและยุ่งยาก ดังนั้นจึงควรป้องกันที่ต้นเหตุคือ คู่สมรสควรจะต้องตรวจ
เลือดก่อนมีบุตรทุกครั้ง
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วิธีการตรวจพาหะธาลัสซีเมียที่ ให้ผลถูกต้อง
คือวิธีพีซีอาร์ (PCR: Polymerase Chain Reaction) แต่
วิ ธี นี้ มี ข ้ อ จ�ำกั ด คื อ ขั้ น ตอนซั บ ซ้ อ น ต้ อ งใช้ ร ่ ว มกั บ
เครือ่ งมือหลายชนิด และมีต้นทุนสูง จึงเหมาะส�ำหรับ
ตรวจตัวอย่างในห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ จี �ำนวนไม่มาก และไม่
เหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาตรวจในประชากรจ�ำนวนมาก ซึง่ ควร
เป็นวิธีที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และต้นทุนต�่ำ ดังนั้น ศูนย์
พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ ได้
สนับสนุนคณะนักวิจยั จากศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยีชวี การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาชุดตรวจอย่างง่ายเพื่อคัดกรองพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย โดย
อาศัยวิธไี ฮบริโดมาเทคนิค โดยคณะผูว้ จิ ยั สามารถผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีตอ่ ฮีโมโกลบิน
และสายโกลบินชนิดต่างๆ อาทิ แอนติบอดีต่อฮีโมโกลบินบาร์ต แอนติบอดีต่อสายซีต้าโกลบิน
เป็นต้น แล้วน�ำมาพัฒนาเป็นชุดตรวจแบบ Immunochromatographic strip test ได้ส�ำเร็จเป็น
ครั้งแรกของโลก มีจุดเด่นคือ เป็นวิธีการท�ำที่ง่ายใช้เวลาตรวจเพียง 3 นาที ไม่จ�ำเป็นต้องใช้
เครื่องมือใดๆ และไม่ต้องการบุคลากรที่มีความช�ำนาญสูงในการตรวจวิเคราะห์ สามารถตรวจ
หาฮีโมโกลบินบาร์ตได้อย่างจ�ำเพาะ โดยไม่ท�ำปฏิกริ ยิ ากับฮีโมโกลบินชนิดอื่น เมื่อน�ำชุดตรวจไป
ประเมินผลการตรวจหาพาหะและผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดต่างๆ ที่ Thalassemia Research
Center สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าชุดตรวจ
นี้ สามารถตรวจพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย-1, พาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย-2 ชนิดโฮโมไซโกต และ
Hemoglobin H disease ได้ถูกต้อง 100%
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ชัชชัย ตะยาภิวฒ
ั นา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนูศักดิ์ ตาต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. สาวิตรี เจียมพาณิชยกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายคมกฤช สัจจาอนันตกุล บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จ�ำกัด
ศาสตราจารย์ นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานภาพของงานวิจัย :
ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินการผลิต
และจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ iLAB Thal ไดเ้ ริม่ จ�ำหน่ายแลว้ ตัง้ แตเ่ ดือนเมษายน 2550
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การยืดเวลาการให้กลิน่
ในผลิตภัณฑ์ดอกไม้อบแห้ง

ข้อมูลเบื้องต้น :
ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ดอกไมห้ อมอบแหง้ (potpourri) เปน็ ทีน่ ยิ มในตา่ งประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในแถบทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ เพื่อใช้เป็นเครื่องหอมในการตกแต่งบ้าน เพิม่ สีสนั
และสร้างบรรยากาศความผ่อนคลายใหก้ บั บา้ นพักอาศัย และส�ำนักงาน อยา่ งไรก็ตามผลิตภัณฑ์
ดอกไม้หอมอบแห้งมักมีอายุการใช้งานที่สั้น คือที่อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส จะให้กลิ่น
หอมราว 1 เดือน แตถ่ า้ อุณหภูมสิ งู ขึน้ เป็น 30 องศาเซลเซียส จะมีอายุการใช้งานราว 2 อาทิตย์
เท่านั้น ผู้ประกอบการ จึงมีแนวคิดที่จะยืดอายุกลิ่นหอมในดอกไม้แห้งให้นานขึ้น
ด้วยความร่วมมือของโครงการ ITAP ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) และศูนย์
นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้น�ำเทคนิคการควบคุมการปลดปล่อยมาใช้ ในการควบคุมการปลด
ปล่อยน�้ำหอมเพื่อให้ส่งกลิ่นหอมได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย
2 เท่า ที่อุณหภูมิเมืองร้อน (30 องศาเซลเซียส)
จุดเด่นของงานวิจัย :
• วิธีการเตรียมสารดูดซับและการเคลือบลงบนดอกไม้แห้งสามารถท�ำได้ง่าย และ
เตรียมได้ ในปริมาณมาก ผู้ประกอบการสามารถเตรียมได้เองและน�ำไปเคลือบ
ดอกไม้แห้งได้ทันที
• สร้างรายได้ ให้กับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงที่มีอาชีพเก็บดอกไม้แห้งมาขายให้
แก่บริษัท
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โดยในการทดลองนี้ใช้สารดูดซับน�้ำหอมที่เป็นพอลิเมอร์ซึ่งสามารถยึดเกาะกับวัสดุ
ธรรมชาติได้ดี ไม่ท้ิงคราบ และไม่ท�ำให้กลิ่นของน�้ำหอมเปลี่ยนแปลง จากการปรับสูตรผสม
ของวัสดุดูดซับ โดยใช้อัตราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ และน�้ำหอมกลิ่นต่างๆ ในปริมาณที่
แตกต่างกัน แล้วน�ำไปเคลือบบนดอกไม้แห้งที่มีรูพรุน และพื้นผิวต่างชนิดกัน จะท�ำให้ ได้
ผลิตภัณฑต์ น้ แบบทีม่ คี วามสามารถในการควบคุมและยืดระยะเวลาการให้กลิน่ ของน�ำ้ หอมเป็น
จ�ำนวน 6 สูตร ที่มีอัตราส่วนของพอลิเมอร์ และน�้ำหอมที่แตกต่างกันกับวัสดุธรรมชาติ 2 ชนิด
ไดแ้ ก่ มะพรา้ วหัน่ สีมว่ ง และดอกโสน พบวา่ การทดลองดังกล่าวสามารถควบคุมการปลดปล่อย
น�้ำหอมให้ต่อเนื่อง และยาวนานขึ้นได้มากกว่า 2 เท่า ยืดอายุกลิ่นหอมของดอกไม้หอมอบแห้ง
ได้นานกว่า 2 เดือน ที่อุณหภูมิเมืองร้อน (30 องศาเซลเซียส) ซึ่งจากเทคนิคดังกล่าวจะท�ำให้
สามารถลดปริมาณการใช้น�้ำหอมซึ่งเป็นวัตถุดิบราคาแพงให้น้อยลงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทได้มากขึ้น และผู้บริโภคสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจาก
การซื้อผลิตภัณฑ์ดอกไม้หอมอบแห้งที่มีอายุการใช้งานได้นานขึ้นอีกทั้งการวิจัยยังช่วยส่งเสริม
ให้อุตสาหกรรมการผลิตดอกไม้หอมอบแห้งของประเทศมีความยั่งยืนขึ้นและช่วยให้ชาวบ้านมี
รายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น จากการเก็บดอกไม้แห้งจ�ำหน่ายให้บริษัทอีกทางหนึ่ง
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. กมลวรรณ ธรรมเจริญ ดร. วิยงค์ กังวานศุภมงคล
ดร. อิศรา สระมาลา นางสาวพิมพ์วิภา ปิยะกุละวัฒน์
สถานภาพของงานวิจัย :
รับจ้างวิจัยให้บริษัท สยามรักษ์ จ�ำกัด ในการยืดอายุกลิ่นของดอกไม้หอมอบแห้งให้ส่ง
กลิ่นได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น โดยขณะนี้งานวิจัยได้เสร็จสิ้น และได้ด�ำเนินการถ่ายทอดงานวิจัย
ให้บริษัท สยามรักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ป 2550

เทคโนโลยี “รากฟนเทียม”

ข้อมูลเบื้องต้น :
การรักษาด้วยรากฟันเทียมคือการฝังรากฟันเทียมลงในกระดูกขากรรไกรของผู้ป่วย
เพื่อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ส�ำหรั บ การท�ำฟั น ปลอมชนิ ด ติ ด แน่ น เพื่อ ทดแทนรากฟั น ที่ ห ลุ ด หรื อ ถอน
ออกไป หลังจากที่ท�ำรากฟันเทียมลงไปแล้วจะต้องทิ้งเวลา เพื่อให้กระดูกเจริญเติบโต เข้ายึด
เกาะที่รากฟันเทียม ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลา 3 - 6 เดือน จากนั้นจึงจะท�ำการครอบฟันปลอมลง
บนรากฟันเทียมอีกชัน้ หนึง่ หลังจากนัน้ ผูป้ ว่ ยจะสามารถใช้งานฟันซีท่ ที่ �ำการฝังรากฟันเทียมใน
การบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ
ปัจจุบันประเทศไทยมีการท�ำทันตกรรมรากฟันเทียมประมาณ 7,000 ชิ้นงานต่อปี หรือ
คิดเป็นมูลค่าน�ำเข้ากว่า 105,000,000 บาทต่อปี เป็นเทคโนโลยีที่น�ำเข้าทั้งหมด ซึ่งมีราคา
แพงและต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าลิขสิทธิ์โดยที่มีค่าวัสดุจริงไม่ถึง 10% ของราคาที่น�ำเข้า รวมทั้ง
แนวโน้มการใช้งานในประเทศที่เพิ่มขึ้น ตลาดมีการเติบโตเร็วมาก ดังนั้นหากสามารถลดราคา
ให้ต�่ำลงได้ ประชาชนก็จะมีโอกาสได้ ใช้งานมากขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้น
รากฟันเทียมที่ทีมวิจัยพัฒนาใช้วัสดุโลหะประเภทไทเทเนียมในการผลิต เนื่องจาก
เป็นวัสดุที่เซลล์กระดูกของมนุษย์ สามารถยึดเกาะในพื้นผิววัสดุได้ดีโดยไม่มีการปฏิเสธของ
ร่างกายและเป็นที่นิยมทางการแพทย์ การวิจัยนี้ ได้ท�ำการออกแบบรากฟันเทียมให้กระดูก
สามารถเข้าไปยึดฝังตัวในวัสดุได้ดี รวมทั้งท�ำให้ความเค้นที่เกิดขึ้นบนกระดูกที่ติดกับตัวฝังยึด
มีค่าลดลง นอกจากการใช้งานที่กล่าวมาแล้ว ตัวฝังยึดในกระดูกแบบเกลียวนี้สามารถน�ำไปใช้
งานเป็นหมุดหรือเสาหลักในชุดหูเทียม เอ็นระหว่างข้อต่อเข่า หรือข้อศอก เป็นต้น เป็น
การทดแทนอวัยวะส่วนที่ขาดหายไปให้สามารถกลับมาท�ำหน้าที่ได้เหมือนเดิม
จุดเด่นของงานวิจัย :
ทันตกรรมรากฟันเทียมแบบตัวฝังยึดในกระดูกแบบเกลียวใน เป็นเทคโนโลยีทนั ตกรรม
ขั้นสูงที่พัฒนาโดยการวิจัยร่วมระหว่าง ADTEC และ MTEC สามารถทดแทนการน�ำเข้า
เทคโนโลยีและอุปกรณท์ างทันตกรรมจากตา่ งประเทศซึง่ มีราคาแพงเปน็ การตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยสร้างเทคโนโลยีขึ้นใช้เอง ช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศที่
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ส�ำคัญ รากฟันเทียม ตามการประดิษฐ์นี้เป็นวัสดุที่ ได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับ
ขนาดและรูปร่างทางกายวิภาคคนไทย เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพในช่องปากได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ
รายละเอียดโดยย่อ :
ในงานวิจัยนี้ ทีมวิจัยพัฒนาได้ท�ำการศึกษาถึงอิทธิพลขององค์ประกอบต่างๆ ของ
รากฟันเทียมที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของความเคน้ ในบริเวณต่างๆ ของรากฟันเทียมเมือ่ น�ำ
ไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น ลักษณะของเกลียว สันเกลียว ความถี่ของเกลียว เป็นต้น และท�ำ
การออกแบบรากฟันเทียมที่มีการกระจายตัวของความเค้นเหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ลดความเสีย
ห
า
ย
ที่เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานในทางคลินิก รากฟันเทียมดังกล่าว
จะถูกผลิตขึน้ โดยใช้ไทเทเนียมบริสทุ ธิ์ เนื่องจากเป็นโลหะทีเ่ ซลล์กระดูกของมนุษย์สามารถเข้า
มายึดเกาะที่พื้นผิวได้ดีมีความแข็งแรง ไม่มีความเป็นพิษไม่มีการปฏิเสธของร่างกายและเป็น
ที่นิยมใช้งานทางการแพทย์
นอกจากนีเ้ พื่อเปน็ การช่วยให้เกิดการเชื่อมติดกับเนือ้ เยื่อกระดูกได้ดพี นื้ ผิวของรากฟัน
เทียมที่พัฒนาขึ้นยังได้มีการปรับสภาพผิวให้มีลักษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็กเพื่อช่วยส่งเสริม
และเป็นส่วนทีท่ �ำให้เกิดการยึดเกาะกับเนือ้ เยื่อกระดูกได้อย่างแข็งแรง ส่งผลให้เกิดความมัน่ คง
ของอุปกรณ์ ในระยะยาวเมื่อถูกฝังลงในกระดูกขากรรไกรรากฟันเทียมที่พัฒนาขึ้นได้รับ
การทดสอบสมบัติต่างๆ เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพการท�ำงาน ตัวอย่างเช่น สมบัติทางกล
ความต้านทานต่อการกัดกร่อน ความเป็นพิษ และการทดสอบในสัตว์ทดลอง
จากผลการทดสอบพบว่าราก
ฟั น เที ย มที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ส มบั ติ ท างกล
และความต ้า นทานต ่ อ การกั ด กร่ อ นที่
ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ทางการค้าไม่มี
ความเป็นพิษและสามารถเกิดการยึดติด
กับเนื้อเยื่อกระดูกในสัตว์ทดลอง
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ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทดสอบและประเมินผลทางคลินิกนอกจากการใช้งานที่
กล่าวมาแล้วตัวฝังยึดในกระดูกแบบเกลียวนี้สามารถน�ำไปใช้งานเป็นหมุดหรือเสาหลักในชุด
หูเทียม เอ็นระหว่างข้อต่อเข่า หรือข้อศอก เป็นต้น เป็นการทดแทนอวัยวะส่วนที่ขาดหายไป
ให้สามารถกลับมาท�ำหน้าที่ได้เหมือนเดิม
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. ดนุ พรหมมินทร์ ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป
ดร. กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป นายจตุรงค์ จิตต์สะอาด
ผศ.ทพ. วิจิตร ธรานนท์ ทพ.ดร. ปฐวี คงขุนเทียน
ผศ.ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช ทพ.ญ.ดร. สุธาสินี เกษมศานต์ิ
รศ.ทพ.ญ. สุภา โรจนวุฒนนท์ ผศ.ทพ.ญ. วัชรี จังศิริวัฒนธ�ำรง
ดร.ทพ. ณรงค์ ลุมพิกานนท์ ทพ.ญ. นภาวรรณ สุประสงค์สิน
สถานภาพของงานวิจัย :
• ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. ได้
รับมอบหมายให้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เทคโนโลยีรากฟันเทียมแบบ “ตัวยึด
ฝังในกระดูกแบบเกลียวใน” เลขที่ค�ำขอ 0601002048
• ท�ำการขยายผลในเชิงพาณิชยส์ ทิ ธิเทคโนโลยีรากฟันเทียมสูภ่ าคอุตสาหกรรมด้วย
การอนุญาตให้บริษัท พัฒนาวิทย์ จ�ำกัด ผู้ประกอบการรายแรกผลิตและจ�ำหน่าย
เทคโนโลยีรากฟันเทียมดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2550
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ระบบแปลภาษาไทย - อังกฤษ

“ภาษิต”

ข้อมูลเบื้องต้น :
ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตที่มีจ�ำนวนมากที่สุด คือ ข้อมูลภาษาอังกฤษ การพัฒนา
ระบบแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ที่ท�ำงานได้บนเครือข่ายอินเตอร์เนต จึงเป็นการเปิดโอกาสให้
คนไทยสามารถรับรู้ และเข้าถึงข่าวสารจ�ำนวนมหาศาลนั้นได้
ระบบแปลภาษา “ภาษิต” ประกอบด้วย คลังค�ำศัพท์ กฎไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย แผนภาพ ความเชื่อมโยงของมโนทัศน์ ในเชิงความหมายเมื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ
ถูกส่งเข้ามาแปลระบบฯจะวิเคราะห์ไวยากรณ์ และความหมายภาษาอังกฤษ จากนั้นจะแปลง
โครงสร้างของภาษาให้อยู่ในรูปแผนภาพต้นไม้ จากนั้นจะน�ำคลังค�ำศัพท์ มาใช้แปลงภาษา
อังกฤษเปน็ ภาษาไทย แผนภาพต้นไม้กจ็ ะถูกแปลงตามกฎของภาษาไทย จากนัน้ แผนภาพต้นไม้
ก็จะถูกแปลงกลับมาเป็นข้อมูลภาษาไทยที่ถูกต้องทั้งโครงสร้างไวยากรณ์และความหมาย
จุดเด่นของงานวิจัย :
เป็นระบบแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยระบบแรกทีเ่ ปิดให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต
ตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันภาษิต ได้เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://www.suparsit.com
ในเชิงอุตสาหกรรม ได้มีการท�ำสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิกับ Communications-Electronics
Research, Development and Engineering Center, USA เพื่อน�ำระบบแปลภาษาไปใช้
ในการซ้อมรบร่วมในโครงการ Cobragold ระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับสหรัฐอเมริกา
และมีการท�ำสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิกับ Pock Mobile Company, Thailand ในการน�ำระบบ
แปลภาษาไปใช้ ในการให้บริการแปลภาษาผ่านระบบส่งข้อความสั้น
รายละเอียดโดยย่อ :
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ ไม่ได้ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่แหล่ง
ข้อมูลในอินเทอร์เนตส่วนใหญ่เป็นข้อมูลภาษาอังกฤษดังนั้นประชาชนชาวไทยจึงไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลแหล่งใหญ่ท่ีสุดนั้นได้ ทางศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงได้มี
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ความคิดริเริ่มในการพัฒนางานวิจัยการแปลภาษาขึ้น ในยุคเริ่มต้นของการพัฒนาระบบศูนย์ฯ
ได้เข้าร่วมโครงการแปลภาษาหลากภาษาของ CICC ซึ่งเป็นการสร้างต้นแบบปฏิบัติการระบบ
แปลภาษา จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวท�ำให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์
ค�ำนวณส�ำหรับภาษาไทย
ในปี 2542 เพื่อใหร้ ะบบแปลภาษาไดม้ กี ารใชง้ านอยา่ งเปน็ รูปธรรม ศูนยอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้มีความร่วมมือกับบริษัท NEC จ�ำกัด ในการพัฒนาระบบแปล
ภาษาอังกฤษเป็นไทย โดยดัดแปลงระบบแปลภาษาอังกฤษเปน็ ญีป่ นุ่ เปน็ ระบบแปลภาษาอังกฤษ
เป็นไทย และเปิดให้บริการผ่านเครือข่ายตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นการบริการผ่านเครือข่าย
แห่งแรกของประเทศไทย บนเว็บไซต์ http://www.suparsit.com ภายใต้ชื่อ “ภาษิต”
การพัฒนาระบบแปลภาษาในระบบแปลภาษา “ภาษิต” เป็นการใช้แนวคิดของระบบ
แปลภาษาในรูปแบบกฎ กล่าวคือ ระบบแปลภาษาจะประกอบด้วย คลังค�ำศัพท์ กฎไวยากรณ์
ของภาษาอังกฤษ และภาษาไทยแผนภาพความเชื่อมโยงของมโนทัศน์ในเชิงความหมาย เมื่อ
ผู้ ใช้บริการส่งข้อมูลภาษาอังกฤษเข้าท�ำการแปลระบบจะท�ำหน้าที่วิเคราะห์ ไวยากรณ์ และ
ความหมายของภาษาอังกฤษ จากนั้นจะแปลงโครงสร้างของภาษาให้อยู่ในรูปแบบภาษากลาง
ซึ่งจะอยู่ในรูปแผนภาพต้นไม้ ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีการน�ำคลังค�ำศัพท์มาใช้แปลงจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทย จากนั้นระบบจะท�ำการแปลงแผนภาพต้นไม้ ให้ไปสู่ภาษาไทย โดยจะท�ำการสร้าง
ภาษาไทยที่เป็นไปตามโครงสร้างทั้งเชิงไวยากรณ์และความหมาย
ระบบแปลภาษา”ภาษิต” เปิดให้บริการในรูปแบบ
Client - server มีการจัดล�ำดับของผู้ส่งเอกสารเข้ามาท�ำ
การแปล มีการเก็บข้อมูลการแปลของเว็บเพจที่มีการเรียก
แปลบ่อยเพื่อลดเวลาในการแปล (Proxy based MT) มี
การเก็บรูปแบบเว็บไซต์ และประกอบเข้ากับผลการแปล
เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถท่องเว็บไซต์ภาษาอื่นในรูปภาษาไทย
ระบบแปลภาษา “ภาษิต” ให้บริการโดยก�ำหนด
ให้ผู้ ใช้สมัครเป็นสมาชิกในชุมชนออนไลน์ และเปิดบริการ
ต่างๆ คือ มีการให้บริการแปลเว็บไซต์ ทั้งเว็บและแปล
รูปการใหบริการ Client - Server
ข้อความ ซึ่งในส่วนของการแปลข้อความ ระบบเปิดให้ผู้ ใช้
สามารถแก้ไขข้อความและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับแลกเปลี่ยนความรู้กันได้
ปัจจุบันมีผู้ ใช้บริการต่อวัน มากกว่า 1,500 รายต่อวัน และมีการเรียกแปลทั้งสิ้นมาก
กว่า 15,000 หน้าต่อวัน ระดับความถูกต้องของการแปลอยู่ประมาณ 60 - 70% นอกจากนี้
ยังมีการน�ำไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ คือ ไดม้ กี ารท�ำสัญญาใช้ระบบแปลภาษากับ CommunicationsElectronics Research, Development and Engineering Center, USA ในการน�ำระบบ
แปลภาษาไปใช้ ในการซ้อมรบร่วมในโครงการ Cobragold ระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับ
สหรัฐอเมริกา และได้มีการท�ำสัญญาใช้ระบบแปลภาษากับ Pock Mobile Company, Thailand
ในการน�ำระบบแปลภาษาไปใช้ ในการให้บริการแปลภาษาผ่านระบบ SMS
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งานวิจัยระบบแปลภาษาในขั้นตอนต่อไป จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพ “ภาษิต” ให้มี
ความถูกต้องมากขึ้น โดยจะน�ำเทคนิคในการวิจัยในรูปแบบใหม่ เช่น การแปลภาษาโดย
อา้ งอิงตัวอยา่ งการแปลภาษาโดยอา้ งอิงสถิติ และพัฒนาระบบแปลภาษาไทยเปน็ อังกฤษ พัฒนา
ระบบแปลภาษาไทยกับภาษาอื่น เช่น ภาษาจีน เป็นต้น
หน่วยงาน : หน่วยปฎิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ นายปรัชญา บุญขวัญ
นายณัฐพล กฤษสุทธิกุล นางสาวกนกอร ตระกูลทวีคูณ
ดร. กฤษณ์ โกสวัสด์ิ นางสาวมณฑิกา บริบูรณ์
นายสิทธา พหลภิญโญ นางสาวธิปภร ธนกุลวรภาส
นายสุพล ไกลถิ่น ดร. วิรัช ศรเลิศล�้ำวาณิช
นายสภา จรรยาชัชวาล
สถานภาพของงานวิจัย :
“ภาษิต” เป็นการระบบแปลภาษาอัตโนมัติจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ซึ่งได้
พัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท NEC จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น ระบบนี้ ได้น�ำความรู้ และหลักการ
ทางภาษาศาสตร์มาใช้วิเคราะห์เพื่อท�ำการแปลเพื่อให้ตรงตามความหมายโดยจะท�ำการแปลที
ละประโยค ขนาดของพจนานุกรม มีมากกว่า 60,000 ค�ำและมีความหมายมากกว่า 120,000
ความหมาย มีการสร้างชุมชนออนไลน์ส�ำหรับคนทั่วไปที่มีความต้องการจะแปลเอกสารภาษา
อังกฤษเป็นภาษาไทย
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ชุดน้�ำ ยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว
สำ�หรับผูป้ ว่ ยเอดส์ (CD4 Select)

ข้อมูลเบื้องต้น :
• โรคเอดส์เป็นโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาส�ำคัญระดับโลก มีสาเหตุมาจากเชื้อเอชไอวี
(Human Immunodeficiency Virus - HIV)
• ประเทศไทย มีผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวี สะสมประมาณ 100,000 คน มีผเู้ สียชีวติ ประมาณ
600,000 ราย และมีผู้ติดเชื้อที่ต้องการรักษาพยาบาล 500,000 ราย
• ในปีงบประมาณ 2550 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณ ส�ำหรับ
การรักษาผู้ป่วยเอดส์ ในประเทศถึง 38,000 ล้านบาท
• ในกระบวนการรักษา ผู้ป่วยจะต้องรับการตรวจ CD4+ lymphocytes ทุกๆ 3 เดือน
• วิธีมาตรฐานส�ำหรับตรวจนับ CD4+ lymphocytes คือ การตรวจนับด้วยเครื่อง
โฟลไซโตมิเตอร์ ซึ่งมีอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของประเทศเพียงไม่กี่
แห่ง และต้องใช้น�้ำยาราคาแพงที่ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ
• ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ ให้ทุนวิจัยแก่คณะผู้วิจัย
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาชุดน�้ำยา CD4 Select เพื่อใช้ ในการนับ
จ�ำนวน CD4+ lymphocytes ให้สามารถใช้ได้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ซึ่ง
เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีอยู่เกือบทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ
จุดเด่นของงานวิจัย :
• ใช้ได้กว้างขวาง รองรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ครอบคลุมทั่วประเทศ เนื่องจากน�้ำยา
ที่ผลิตได้จากโครงการนี้สามารถใช้ร่วมกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติซึ่งเป็น
เครื่องมือพื้นฐานในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศเทียบกับวิธีเดิมที่จะต้องใช้ร่วมกับ
เครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ ซึง่ มีประมาณ 50 เครื่องในประเทศไทย จึงมีพนื้ ทีก่ ารตรวจ
รักษาผู้ป่วยน้อยมาก
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• ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจ CD4+ lymphocytes จากวิธีการเดิมซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
ถึง 600 บาทต่อตัวอย่างหรือคนละ 2,400 บาทต่อปี ขณะที่น�้ำยาที่ผลิตได้จาก
โครงกานี้มีราคาค่าตรวจลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์คือไม่เกิน 300 บาทต่อตัวอย่าง
หรือคนละ 1,200 บาทต่อปี อีกทัง้ ยังใช้รว่ มกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ซึง่ เป็น
เครื่องมือพื้นฐานในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ จึงประหยัดงบประมาณในการซื้อ
เครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ ซึ่งมีราคาสูงถึงเครื่องละกว่า 5 ล้านบาทอีกด้วย
• ทราบผลทันทีภายใน 1 ชั่วโมง ขณะที่วิธีเดิมต้องใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง รวมทั้งลด
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งเลือด
• ชุดน�้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาวส�ำหรับผู้ป่วยเอดส์ (CD4 Select) ส�ำหรับใช้กับ
เครื่องนับเม็ดเลือดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ โดยศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แหง่ ชาติ จะชว่ ยลดคา่ ใชจ้ า่ ยของประเทศในการตรวจเปน็ มูลคา่ ไมต่ ำ�่ กวา่ 600 ลา้ น
บาทต่อปี
รายละเอียดของงานวิจัย :
โรคเอดส์ เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากไวรัส Human immunodeficiency virus
(HIV หรือเอชไอวี) ที่ก�ำลังระบาดอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะประเทศก�ำลัง
พัฒนา รวมทั้งประเทศไทย เดิมผู้ที่ ได้รับเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่จะเสียชีวิต แต่ปัจจุบันได้มี
การพัฒนายาต้านไวรัสขึ้นมาได้หลายกลุ่มเพื่อยับยั้งไม่ให้ไวรัสเพิ่มปริมาณในร่างกาย จึงท�ำให้
ผูป้ ว่ ยเอดส์มโี อกาสใช้ชวี ติ ได้ยาวนานขึน้ เมื่อมีการติดเชือ้ เอชไอวี ไวรัสจะเข้าสูเ่ ซลล์เม็ดเลือด
ขาวที่มีโปรตีน ชื่อ CD4 อยู่บนผิวเซลล์ (CD4+ lymphocytes) เพื่อเจริญเติบโตแบ่งตัว และ
เกิดการท�ำลายเซลล์ ในท้ายที่สุด และเนื่องจาก CD4+ lymphocytes เป็นเซลล์ส�ำคัญใน
การท�ำงานของระบบภูมิค้มุ กัน ดังนั้นการลดลงของจ�ำนวน CD4+ lymphocytes ในผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี จึงท�ำให้เกิดความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันและมีอาการต่างๆ (Acquired Immuno
Deficiency Syndrome; AIDS) โดยพบวา่ ผูต้ ดิ เชือ้ จะเริม่ มีการติดเชือ้ ฉวยโอกาส (opportunistic
infection คือ โรคที่คนปกติจะไม่เป็น) เมื่อจ�ำนวน CD4+ lymphocytes ลดลงเหลือน้อยกว่า
250 เซลล์ต่อ ลบ.มล. และหากลดลงต�่ำว่า 50 เซลล์ ต่อ ลบ.มล. ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง
อาจเป็นมะเร็งบางชนิด และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ประเทศไทยได้ก�ำหนดแนวทางในการรักษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีไว้ว่าหากผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีจ�ำนวน CD4+ lymphocytes น้อยกว่า 200 เซลล์
ต่อ ลบ.มล. หรือมี CD4+ lymphocytes น้อยกว่า 14 เปอร์เซนต์ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับ
ยาต้านไวรัสและยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในทันที เพื่อให้สามารถยับยั้งและต้านทาน
การเพิ่มปริมาณเชื้อในร่างกาย
ปัจจุบันวิธีมาตรฐานส�ำหรับตรวจนับจ�ำนวน CD4+ lymphocytes คือวิธีที่ใช้เครื่อง
โฟลไซโตมิเตอร์ ในการตรวจนับ ซึง่ ประเทศไทยก็ได้ ใช้วธิ ดี งั กล่าวมาตัง้ แต่ประมาณปี พ.ศ. 2535
วิธีนี้ถึงแม้จะให้ค่าที่น่าเชื่อถือ แต่น�้ำยาที่ ใช้ตรวจต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศและมีราคา
แพง และจะต้องใช้เครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ซึ่งมีอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของประเทศ
เพียงไม่กี่แห่ง หน่วยงานที่ ไม่มีเครื่องมื่อนี้ต้องใช้วิธีการส่งเลือดตัวอย่างไปตรวจที่หน่วยงาน
กลางที่ให้บริการท�ำให้เสียเวลาที่ใช้ ในการตรวจและรายงานผล รวมทัง้ มีคา่ ใช้จา่ ยในการจัดการ
และการจัดส่งเลือดตัวอย่างอีกด้วย
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คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการนับจ�ำนวน CD4+
lymphocytes ที่ไม่ต้องใช้เครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ เพื่อตัดปัญหาการต้องจัดส่งเลือดตัวอย่างไป
ตรวจและลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือและได้พัฒนาวิธีการตรวจแบบใหม่ส�ำเร็จ คือ
ชุดน�้ำยาตรวจนับ CD4+ lymphocytes ที่ใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
พื้นฐานที่มีใช้อยู่แล้วในเกือบทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ หลักการของชุดน�้ำยานี้ คือใช้ โมโนโคลนอล แอนติบอดีที่มีความจ�ำเพาะต่อโปรตีน CD4 บน lymphocytes เท่านั้น เคลือบบน
ผงเหล็กแล้วน�ำมาจับกับเซลล์ CD4+ lymphocytes จากนั้นใช้แม่เหล็กดูดเซลล์ดังกล่าวที่มี
ผงเหล็กจับอยูอ่ อกจากเซลล์ชนิดอื่นๆ น�ำเซลล์ทเี่ หลืออยูไ่ ปตรวจนับเม็ดเลือดด้วยเครื่องตรวจ
นับเม็ดเลือดอัตโนมัติ แล้วค�ำนวณหาค่าเปอร์เซนต์ CD4+ lymphocytes ชุดน�้ำยาที่พัฒนา
ขึ้นใหม่โดยนักวิจัยไทยนี้ สามารถให้ผลการตรวจวัดที่เทียบเท่ากับผลที่ ได้จากวิธีที่ใช้เครื่อง
โฟลไซโตมิเตอร์อย่างมีนัยส�ำคัญ มีจุดเด่นคือสามารถใช้ได้กับเครื่องมือพื้นฐานที่มีอยู่แล้วใน
โรงพยาบาลทั่วไปไม่ต้องใช้บุคลากรพิเศษในการตรวจวิเคราะห์ ไม่ต้องการการจัดการเรื่อง
การขนสง่ ตัวอย่างเลือดไปตรวจทีอ่ ื่น น�ำ้ ยาทีว่ จิ ยั พัฒนาและผลิตได้เองในประเทศไทยจะสามารถ
ท�ำให้เกิดการพึ่งตนเอง และลดค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณสุข
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
นักวิจัยเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ นพ. ธีระ ศิริสันธนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์กิตติพงศ์ รุ่งเรืองธนะกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานภาพของงานวิจัย :
• ยื่นจดสิทธิบตั รในประเทศไทย เรื่องกรรมวิธกี ารผลิตชุดนำ�้ ยาตรวจนับจ�ำนวน CD4
positive lymphocytes ในเลือด โดยใช้เครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติและ
การใช้ชุดน�้ำยาดังกล่าว เลขที่ค�ำขอ 601005051 ยื่นจดสิทธิบัตรวันที่ 13 ตุลาคม
2549
• ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน
2550 เพื่อด�ำเนินการผลิตและจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เป็นเวลา 6 ปี น�้ำยาชุดนี้
เริ่มจ�ำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550
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การวิเคราะหแ์ ละออกแบบไฟหน้า
สำ�หรับรถเกีย่ วข้าว

ข้อมูลเบื้องต้น :
ในปัจจุบัน ผู้ผลิตรถเกี่ยวข้าว ได้ออกแบบไฟหน้ารถ ให้มีความสวยงาม คงทน และให้
การส่องสว่างบริเวณพื้นที่ท�ำงาน การออกแบบไฟหน้ารถที่ ไม่ถูกต้องตามหลักวิชา ท�ำให้ ได้
ความสว่างน้อย มีประสิทธิภาพต�่ำ เกิดแสงสะท้อนมารวมตัวกันที่ผิวเลนส์ครอบไฟหน้า ท�ำให้
เกิดความร้อนสูง และน�ำไปสู่การละลายของพลาสติกของเลนส์ครอบไฟหน้า
การใช้ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต์ ช่วยวิเคราะห์ทางแสง ท�ำให้สามารถค�ำนวณค่า
ความสว่างและน�ำข้อมูลไปออกแบบให้ไฟหนา้ รถทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง การค�ำนวณหาคา่ ความรอ้ น
ที่เกิดขึ้นบนผิวเลนส์ ท�ำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างจนสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความสว่างและ
ลดความร้อนบนผิวเลนส์ไม่ให้เกิดความเสียหายได้
จุดเด่นของงานวิจัย :
• ได้ไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ที่สวยงามและดูทันสมัยมากขึ้น
• การออกแบบไฟหนา้ รถเกีย่ วขา้ ว ดว้ ยเทคโนโลยีการค�ำนวณสมัยใหม่ ท�ำใหส้ ามารถ
ประเมินความสว่างของแสงที่ส่องไปยังพื้นที่เกี่ยวข้าว และท�ำนายความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับโคมไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวได้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนน�ำไปท�ำ
การผลิตจริง
• ไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ สามารถส่องพื้นที่เกี่ยวข้าวได้กว้างมากขึ้น โดยให้
ความสว่างเพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์จากโคมไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบเก่าของบริษัท
• โคมไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ถูกออกแบบให้สามารถกระจายความร้อนได้ดีขึ้น
ท�ำให้มีความร้อนภายในดวงโคมต�่ำ มีผลให้ผู้ ใช้สามารถเปิดใช้งานไฟหน้าแบบต่อ
เนื่องได้ โดยไม่เกิดปัญหาเลนส์พลาสติกครอบไฟหน้าละลาย
• สามารถประเมินความสวยงามและคุณภาพของไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวได้ ในขั้นตอน
ของการออกแบบ ก่อนการน�ำไปผลิตจริง
• ลดระยะเวลาการลองผิดลองถูกในขั้นตอนการออกแบบ ท�ำให้ผลิตสินค้าออกสู่
ตลาดได้รวดเร็วขึ้น

166

• ช่วยลดต้นทุนในการสร้างต้นแบบ และแก้ไขแม่พิมพ์ ในขั้นตอนการผลิต
• สามารถทดลองปรับเปลีย่ นรูปรา่ ง และวัสดุทนี่ �ำมาผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ ในการผลิตและความเป็นไปได้ ใน
เชิงพาณิชย์
รายละเอียดโดยย่อ :
การวิเคราะห์และออกแบบไฟหน้าส�ำหรับรถเกี่ยวข้าวนี้ เริ่มจากการที่บริษัทผู้ผลิต
รถเกี่ยวข้าว คือ บริษัทศักดิ์พัฒนาการเกษตรจ�ำกัด มีความต้องการที่จะออกแบบไฟหน้ารถ
เกี่ยวข้าวที่ดูทันสมัย และมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวที่มีอยู่ในตลาด ทั้งนี้
เพื่อสร้างจุดเด่นในการดึงดูดลูกค้า โดยในขั้นต้น ทางบริษัทได้ท�ำการออกแบบและสร้าง
ต้นแบบไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวเอง แต่เมื่อน�ำไปทดสอบใช้งานจริงพบว่า โคมไฟหน้าดังกล่าว ให้
แสงสว่างที่ ไม่เพียงพอต่อการส่องถนนและพื้นที่เกี่ยวข้าว ดังนั้นทางบริษัทจึงท�ำการแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยการลองต่อวงจรให้ ไฟสูงและไฟต�่ำท�ำงานพร้อมกันเพื่อเพิ่มความสว่างของแสง
แต่ผลปรากฏว่าหลังจากเปิดใช้งานไปได้เพียง 20 นาที เลนส์ครอบไฟหน้าที่ท�ำจากพลาสติก
เกิดการละลาย ดังนั้นทางบริษัทจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ ไฟหน้ารถเกี่ยวข้าว
ดังกล่าว ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่เกี่ยวข้าว และทนทานต่อการใช้งานจริง
ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดย
ใช้เทคโนโลยีการออกแบบ และผลิตที่ทางศูนย์ฯมีอยู่ในงานวิจัยนี้
ทางศูนย์ฯ ได้ ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม มาช่วยใน
การวิเคราะห์และออกแบบไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวให้กับทางผู้ผลิต เพื่อแก้ปัญหาเลนส์ครอบไฟ
หนา้ ละลาย และเพิม่ ประสิทธิภาพในการส่องสว่างพืน้ ทีเ่ กีย่ วข้าวของดวงโคมโดยในการด�ำเนิน
การวิจัยดังกล่าว เริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท�ำให้เลนส์ครอบไฟหน้าพลาสติกละลาย
ด้วยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ทางแสง ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่าสาเหตุที่เลนส์พลาสติกละลาย
เกิดจากแสงสะท้อนจากไส้หลอดไฟสูงและไสห้ ลอดไฟตำ�่ เกิดการรวมตัวทีผ่ วิ เลนสค์ รอบไฟหนา้
ท�ำให้บริเวณผิวเลนส์ที่มีการรวมตัวของแสงหนาแน่น จะมีค่าความร้อน มากกว่าบริเวณอื่นๆ
ท�ำให้ผิวเลนส์บริเวณดังกล่าวเกิดการละลาย นอกจากนั้น โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ทางแสง
ยังถูกใช้ ในการค�ำนวณหาค่าความสว่างของแสงที่ส่องไปยังพื้นที่เกี่ยวข้าว เพื่อที่จะน�ำข้อมูล
ความสว่างที่ได้ไปใช้ ในการออกแบบไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่อีกด้วย
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จากนั้นจึงใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ในการค�ำนวณหาค่าความร้อนที่เกิดขึ้นบน
ผิ ว เลนส์ ค รอบไฟหน้ า พลาสติ ก ขณะเปิ ด ใช ้ ง านทั้ ง ไฟสู ง และไฟต�่ ำ พร ้ อ มกั น เพื่อ ท�ำนาย
ความเสียหายของเลนส์ครอบไฟหน้าเนื่องจากความร้อนก่อนทีจ่ ะท�ำการปรับเปลีย่ นรูปร่างจาน
สะท้อนแสง เพื่อเพิ่มความสว่างที่ได้จากดวงโคม และลดการรวมตัวของความร้อนบนผิวเลนส์
จากการน�ำเทคโนโลยีชว่ ยในการออกแบบดังกล่าวข้างต้น มาใช้ ในการวิจยั และพัฒนา
ไฟหน้ารถเกี่ยวข้าว ท�ำให้ได้รูปร่างจานสะท้อนแสงแบบใหม่ ที่สามารถลดการรวมตัวของแสง
ที่ผิวเลนส์ครอบไฟหน้า ท�ำให้ความร้อนที่เลนส์พลาสติกลดลง ท�ำให้ไม่เกิดการละลาย และ
สามารถเปิดใช้งานไฟหน้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ นอกจากนัน้ ไฟหน้ารถเกีย่ วข้าว
แบบใหม่ยังให้ความสว่างเพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้สามารถใช้ไฟสูงหรือไฟต�่ำ เพียงดวง
เดียวในการท�ำงานหรือการขับขี่ในเวลากลางคืนได้ จากงานวิจัยนี้ ทางบริษัทสามารถผลิต
โคมไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีรูปร่างแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ ในตลาดปัจจุบัน
ลดระยะเวลาและต้นทุนในการผลิต อีกทั้งท�ำให้วิศวกรผู้ออกแบบ ของบริษัทมีความรู้ ใน
การออกแบบระบบไฟส่องสว่างเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ดร. สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ
นางสาวบุษยวรรณ อาริยธรรม นายปิยพงศ์ เปรมวรานนท์
นายยศกร ประทุมวัลย์ นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล
นายชัยวิวัฒน์ เกยูรธ�ำมรงค์ นางสาวฝอยฝน ศรีสวัสด์ิ
สถานภาพของงานวิจัย :
• ทางผู้ผลิตได้น�ำไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ ไปท�ำการสร้างแม่พิมพ์ ส�ำหรับ
การน�ำไปผลิตแล้ว
• ทางผู ้ ผ ลิ ต ได้ ท�ำการสร ้ า งต ้ น แบบไฟหน ้ า รถเกี่ ย วข ้ า วแบบใหม ่ เพื่อ ทดสอบ
ความสว่างที่ ได้จากโคม โดยการน�ำไปติดตั้งและส่องพื้นที่ท�ำงานจริง รวมถึง
การเปิดใช้งานขณะขับขี่บนถนน
• ไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ สามารถผ่านการทดสอบความทนทานต่อการใช้งาน
จริง โดยการเปิดใช้งานไฟหน้าต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยไม่เกิดการละลาย
ของเลนส์พลาสติก
• ทางผู้ผลิตได้ผลิตโคมไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ และติดตั้งบนรถเกี่ยวข้าวของ
บริษัทแล้ว จ�ำนวนมากกว่า 50 คัน
• ทางผู้ผลิตก�ำลังพิจารณาความเป็นไปได้ ในการยื่นขอจดสิทธิบัตร โดยในขณะนี้
ทางผู้ผลิตได้ก�ำหนดให้ไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ เป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการรอ
จดสิทธิบัตร (Patent Pending Product)
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เสื้อกีฬานาโน ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกลิ่น

ข้อมูลเบื้องต้น :
เสื้อกีฬา หรือเสื้อแจ๊กเก็ตที่นักกีฬาใส่ท�ำกิจกรรม จะเกิดกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์
เนื่องจากจุลนิ ทรียท์ �ำปฏิกริยากับเหงื่อไคลและสารอินทรียท์ ตี่ ดิ อยูก่ บั เสือ้ การใชอ้ นุภาคสังกะสี
ออกไซดร์ ะดับนาโนเมตรทีส่ ามารถท�ำงานได้ เมื่อถูกกระตุน้ ด้วยแสงทีต่ ามองเห็น หรือแสงขาว
มาเคลือบเส้นใยหรือสิ่งทอ ท�ำให้เกิดอนุมูลอิสระที่สามารถก�ำจัดสารอินทรีย์ต่างๆ โดย
การแตกสลายตัว ท�ำให้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และลดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นได้
จุดเด่นของงานวิจัย :
• สามารถน�ำไปใช้งานด้านการแพทย์ สาธารณสุขต่างๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรค
จากเครื่องนุ่งห่ม
• วิธีการเคลือบที่ง่ายและสามารถประยุกต์ ใช้กับกระบวนการตกแต่งส�ำเร็จเส้นใย
และสิ่งทอในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยและสิ่งทอได้
• มี ป ระโยชน์ ใ นแง่ ธุ ร กิ จ เนื่อ งจากเป ็ น ที่ ต ้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคในหลากหลาย
อุตสาหกรรมและเป็นประโยชน์กับสังคม
• รายไดจ้ ากการขายเสือ้ กีฬา และเสือ้ แจ็คเก็ต น�ำขึน้ ทูลเกลา้ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดโดยย่อ :
งานวิจยั เริม่ จากบริษทั แกรนดส์ ปอรต์ กรุป๊ จ�ำกัด ซึง่ เปน็ ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม
ด้านการผลิตเสื้อกีฬาที่ต้องการแก้ปัญหากลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของเสื้อกีฬา หรือเสื้อแจ็คเก็ต
ที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ หรือกลิ่นเหงื่อไคลจากกิจกรรมต่างๆ ของนักกีฬา มาเป็นโจทย์วิจัย
เพื่อลดกลิ่นอับดังกล่าว และเพื่อเกิดสุขภาพอนามัยอันดีต่อนักกีฬา
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ในปัจจุบัน การใช้อนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกลิ่นได้ ยังมี
ข้อจ�ำกัดบางประการ ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้อนุภาคนาโนให้เหมาะสม เช่น อนุภาคเงินนาโน
ส่วนใหญ่จะมีสีเหลืองอ่อนจนถึงน�้ำตาลเข้มหรือด�ำท�ำให้ไม่สามารถน�ำไปเคลือบบนเส้นใยและ
สิ่งทอที่ต้องการให้มีสีขาวหรือสีอ่อนได้ อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์จะสามารถท�ำงานได้เมื่อ
มีแสงในชว่ งอัลตรา้ ไวโอเลต (Ultraviolet light) มากระตุน้ เท่านัน้ เพือ่ ลดข้อจ�ำกัดดังกล่าวข้างต้น
การประดิษฐน์ ี้ จึงไดป้ ระยุกต์ใช้อนุภาคสังกะสีออกไซด์ระดับนาโนเมตรซึง่ เป็นสารตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
ด้วยแสงเช่นเดียวกับอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ แต่สามารถท�ำงานได้เมื่อถูกกระตุ้นด้วย
แสงในช่วงที่ตามองเห็น (Visible light) หรือแสงขาว มาเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นใยและสิ่งทอ
ให้สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ อันจะเพิ่มประโยชน์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป โดย
อาศัยหลักการในคุณสมบัติของอนุภาคสังกะสีออกไซด์ระดับนาโนเมตรในการก�ำจัดเชื้อ
จุลินทรีย์ได้ อนุภาคสังกะสีออกไซด์ระดับนาโนเมตร (Zinc oxide, ZnO) เป็นสารที่สามารถ
ถูกเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสง (หรือที่เรียกว่า photocatalyst) จากคุณสมบัติของสารกึ่งตัวน�ำที่มี
ระยะห่างของระดับพลังงานเท่ากับ 3.3 eV เมื่อกระตุ้นสารนี้ด้วยแสงที่มีช่วงความยาวคลืน่ ที่
ตามองเห็น (Visible light) เช่น สัมผัสกับแสงแดดหรือแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ จะเกิด
ปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น โดยกระตุ้นให้เกิดอิเล็กตรอนคู่อิสระขึ้นบนผิวของอนุภาคสังกะสีออกไซด์
ระดับนาโนเมตร ซึ่งสามารถท�ำปฏิกิริยากับโมเลกุลน�้ำที่ผิวและเหนี่ยวน�ำให้เกิดเป็นสารอนุมูล
อิสระที่มีพลังออกซิไดซ์สูงมาก เช่น อนุมูลอิสระไฮดรอกซิล (OH, hydroxyl radicals) และ
ซูเปอร์ออกไซด์ ไอออน (O2, superoxide ions) ซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้มีประสิทธิภาพใน
การก�ำจัดสารอินทรีย์ต่างๆ โดยท�ำให้เกิดการแตกสลายตัวเกิดเป็นโมเลกุล น�้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในทีส่ ดุ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของเส้นใยและสิง่ ทอในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรีย์ เป็นการเพิ่มคุณค่าและการประยุกต์ ใช้งานให้กับเส้นใยและสิ่งทอในอีกทางหนึ่ง
ปัจจุบันผลงานวิจัยร่วมกับบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป จ�ำกัด และบริษัท MDP ได้
ออกมาเป็นเสื้อกีฬานาโนที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อโรคและกลิ่น ส�ำหรับนักกีฬาของประเทศไทยใน
การแข่งขันเอเชียนเกมส์ ณ กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา นอกจากนั้นยังมีการวางจ�ำหน่ายในเชิง
พาณิชย์ โดยรายได้น�ำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย และ ดร. วิยงค์ กังวานศุภมงคล
สถานภาพของงานวิจัย :
• จดสิทธิบตั ร “การเตรียมเส้นใยและสิง่ ทอที่มีสมบัตยิ ับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้
จุลินทรีย์ โดยการใช้อนุภาคสังกะสีออกไซด์ ระดับนาโนเมตร”
• ร่วมวิจัยกับบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป จ�ำกัด และบริษัท MDP จ�ำกัด ในการท�ำ
เสื้อกีฬานาโนที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกลิ่น ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์
ณ กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา
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ชีวนิ ทรีย์ ป้องกันและกำ�จัดศัตรูพชื

ข้อมูลเบื้องต้น :
ในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร พบว่าแมลงและจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคพืช เป็น
ศัตรูพืชตัวส�ำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์พืช เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอน
ใยผัก หรือจุลินทรีย์ที่ท�ำให้เกิดโรคพืช ได้แก่ เชื้อราที่ท�ำให้เกิดโรคไหม้ ในข้าว และโรคเหี่ยวใน
มะเขือเทศ เป็นต้น ในการก�ำจัดศัตรูพืชเหล่านี้ เกษตรกรนิยมใช้สารเคมี อย่างไรก็ตามโดย
ทั่วไปในระบบนิเวศวิทยาที่สมดุล ศัตรูพืชจะถูกควบคุมโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น
หนอนกออ้อย ถูกควบคุมด้วยแตนเบียน หรือ ราแมลงซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถท�ำลายแมลง
ให้ตายได้
การน�ำสิง่ มีชวี ติ (หรือผลิตภัณฑ์จากสิง่ มีชวี ติ ) ทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติเหล่านี้ มาเพาะเลีย้ ง
และน�ำกลับไปใช้ ในการควบคุมศัตรูพืช เรียกว่า การใช้ชีวินทรีย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดหรือ
ควบคุมประชากรศัตรูพืช ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพืช
จุดเด่นของงานวิจัย :
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) สายพันธุ์ a และ k
ส�ำหรับควบคุมหนอนศัตรูพืช ได้แก่หนอนใยผัก หนอนคืบกะหล�่ำ หนอนกระทู้หอม หนอนแปะ
ใบส้ม และสูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที สายพันธุ์ i ส�ำหรับควบคุมลูกน�้ำยุง รวมทั้งผลิตภัณฑ์
เชื้อราเพซิลโลมัยซีส ไลลาซินัส ที่ใช้ก�ำจัดไส้เดือนฝอย โดยสูตรผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีทั้งสูตร
ผงและน�้ำ ที่สะดวกต่อการใช้งานของเกษตรกร เก็บรักษาได้เป็นเวลานาน โดยประสิทธิภาพ
การเข้าท�ำลายศัตรูพืชไม่ลดลง ใช้เวลาไม่นานในการเข้าท�ำลายศัตรูพืช
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รายละเอียดของงานวิจัย :
ประเทศไทยน�ำเข้ายาปราบศัตรูพืชมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้ม
จะเพิ่มขึ้น การใช้สารเคมีฉีดพ่นในแปลงเกษตรกร เพื่อก�ำจัดศัตรูพืช ส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รัฐบาลจึงมีนโยบายลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (ปี พ.ศ. 2535 - 2539) เป็นต้นมา
โดยสนับสนุนการวิจัยหาสิ่งทดแทนสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ดังกล่าว จากการศึกษาระบบนิเวศวิทยาที่สมดุล พบว่าศัตรูพืชจะถูกควบคุมโดยธรรมชาติอยู่
แล้ว ตัวอย่างเช่น หนอนกออ้อย ถูกควบคุมด้วยแตนเบียน เป็นต้น ดังนั้นการน�ำสิ่งมีชีวิต
(หรือผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิต) ที่มีอยู่ในธรรมชาติเหล่านี้ มาเพาะเลี้ยง และน�ำกลับไปใช้ ใน
การควบคุมศัตรูพืช โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดหรือควบคุมประชากรศัตรูพืช ให้อยู่ในระดับที่ ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบกับพืช ซึ่งเรียกว่า การใช้ชีวินทรีย์ จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติที่ยั่งยืนและปลอดภัย
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้สนับสนุนทุนวิจัย และพัฒนาด้านชีวินทรีย์เพื่อป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช
ให้กับ ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งเน้นการค้นหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มี
ศักยภาพจากธรรมชาติ น�ำมาเพาะเลี้ยง พัฒนาเป็นสูตรส�ำเร็จในลักษณะสูตรผงหรือน�้ำ เพื่อ
ให้สะดวกต่อการใช้งาน เก็บรักษาได้เป็นเวลานาน โดยประสิทธิภาพการเข้าท�ำลายศัตรูพืชไม่
ลดลง ตลอดจนให้ออกฤทธิ์ ได้เร็วขึ้น (ใช้เวลาไม่นานในการเข้าท�ำลายศัตรูพืช) จนถึงปัจจุบัน

ได้มีสูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) สายพันธุ์ a และ k ส�ำหรับควบคุม
หนอนศัตรูพืช ได้แก่หนอนใยผัก หนอนคืบกะหล�่ำ หนอนกระทู้หอม หนอนแปะใบส้ม และ
สูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที สายพันธุ์ i ส�ำหรับควบคุมลูกน�้ำยุง โดยได้ถ่ายทอดสูตรผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวให้บริษัท ที เอฟ ไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด ในปี 2547 ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนผลิต และ
จ�ำหน่ายจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์บีที อีกสายพันธุ์หนึ่ง
เป็นผลงานที่ ไบโอเทค สนับสนุน กรมวิชาการเกษตร ในการพัฒนาความสามารถการผลิต
และการท�ำสูตรส�ำเร็จ และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัท อะโกรไบโอเมท จ�ำกัด ในปี 2546
เช่นกัน
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นอกจากหนอนแมลงแล้ว ไส้เดือนฝอยนับเป็นศัตรูพืชที่ส�ำคัญ ต่อพืชเศรษฐกิจที่
ส�ำคัญหลายชนิด เช่น มันฝรั่ง มะเขือเทศ ปทุมมา และกล้วยไม้ เป็นต้น ไบโอเทค ได้สนับสนุน
ดร. สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�ำรวจ และรวบรวมเชื้อรา ในแหล่งปลูก
พืชทุกภาคของประเทศที่มีไส้เดือนฝอยรากปมระบาด และทดสอบประสิทธิภาพเชื้อรา ใน
การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม รวมทั้งพัฒนาสูตรอาหารเทียมเลี้ยงเชื้อราที่เหมาะสม และได้
ผลิตภัณฑ์เชื้อราเพซิลโลมัยซีส ไลลาซินัส ที่สามารถเข้าท�ำลายไข่ไส้เดือยฝอยรากปมได้ดี จึง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเชื้อราควบคุมไส้เดือยฝอยรากปม ให้กับ บริษัท อะโกรไบโอเทค
จ�ำกัด น�ำไปผลิตเป็นการค้า ในปี 2548
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
นักวิจัยเจ้าของโครงการ :
• สูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) โดย ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน
มหาวิทยาลัยมหิดล (การสนับสนุนร่วมระหว่าง ไบโอเทค และส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย)
• ผลิตภัณฑ์เชือ้ ราเพซิลโลมัยซีส ไลลาซินสั โดย ดร. สืบศักดิ์ สนธิรตั น์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
สถานภาพของงานวิจัย :
• ได้ถา่ ยทอดสูตรผลิตภัณฑแ์ บคทีเรียบีที ส�ำหรับควบคุมหนอนศัตรูพชื ใหบ้ ริษทั อะ
โกรไบโอเมท จ�ำกัด ในปี 2546
• ได้ถ่ายทอดสูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที ส�ำหรับควบคุมหนอนศัตรูพืช และสูตร
ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที ส�ำหรับควบคุมลูกนำ�้ ยุง ใหบ้ ริษทั ที เอฟ ไอ กรีนไบโอเทค
จ�ำกัด ในปี 2547
• ไดถ้ า่ ยทอดผลิตภัณฑ์เชือ้ ราเพซิลโลมัยซีส ไลลาซินสั ใช้ก�ำจัดไส้เดือนฝอย ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับ บริษัท อะโกรไบโอเทค จ�ำกัด น�ำไปผลิตเป็นการค้า ในปี 2548
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การใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมาย
เพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
ต้านทานโรค

ข้อมูลเบื้องต้น :
เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมาย (DNA Marker technology) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ ใน
การบ่งชี้ลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งได้มีการพัฒนาจนสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้มากมาย
โดยเฉพาะในด้านการเกษตร เช่นการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรค ได้มี
การใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมาย ในการคัดเลือกพันธุ์ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยวิธี
ปกติ ท�ำให้ได้พนั ธุม์ ะเขือเทศทีม่ ลี กั ษณะตามต้องการได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ ลดระยะเวลา
ที่ใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์ ลดภาระการท�ำงาน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดูแล
จุดเด่นของงานวิจัย :
ได้สร้างสายพันธุ์มะเขือเทศคู่แฝด (near isogenic line) ของยีนต้านทานโรคที่ส�ำคัญ
8 ชนิด ได้แก่ ยีนต้านทานโรคทางรากที่เกิดจากไส้เดือนฝอย โรคไวรัส Tomato Mosaic Virus
(TMV) ที่ก่อให้เกิดโรคใบด่าง โรคไวรัสที่เกิดจากเชื้อ Tomato spotted wilt virus โรคเหี่ยวที่
เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum โรคราแป้งที่เกิดจากเชื้อ Leveillula taurica โรคใบไหม้ที่
เกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Pseudomonas syringae pv.
tomato และโรคเหี่ ย วที่ เ กิ ด จากเชื้ อ Ralstonia solanacearum ในมะเขื อ เทศ
พันธุ์การค้า 2 กลุ่ม ได้แก่
• พันธุ์บริโภคสด คือ พันธุ์สีดาทิพย์ 3 และพันธุ์ CLN399
• พันธุ์ โรงงาน คือ พันธุ์ P502
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รายละเอียดของงานวิจัย :
มะเขือเทศเปน็ พืชแปรรูปบรรจุกระป๋องอันดับ 1 ของโลก การปลูกมะเขือเทศของไทย
ร้อยละ 80 เป็นการปลูกเพื่อส่งโรงงานแปรรูป อุตสาหกรรมแปรรูปส�ำคัญที่ใช้มะเขือเทศเป็น
วัตถุดิบ เช่น ซอสมะเขือเทศและน�้ำมะเขือเทศ โดยเฉพาะซอสมะเขือเทศ มีความต้องการใน
โรงงานปลากระป๋องมาก ปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะเขือเทศ 23 โรงงานต้องการ
มะเขือเทศ 116,755 ตัน/เดือน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงงานอุตสาหกรรม
มะเขือเทศ 9 โรงงาน ต้องการมะเขือเทศมากถึง 109,660 ตัน/เดือน แหล่งผลิตมะเขือเทศ
ที่ส�ำคัญจึงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ. สกลนคร นครพนม และหนองคาย ส่วน
แหล่งผลิตมะเขือเทศในภาคเหนือ ได้แก่ จ. ตาก เชียงราย และเชียงใหม่ เป็นการผลิต
มะเขือเทศเพื่อบริโภคสด
การปลูกมะเขือเทศของประเทศไทยใหผ้ ลผลิตมะเขือเทศเพียง 3 - 4 ตัน/ไร่ ซึง่ ตำ�่ กวา่
ประเทศอื่นๆ (อิสราเอล 16 ตัน/ไร่ นิวซีแลนด์ 14 ตัน/ไร่ สหรัฐอเมริกา 12 ตัน/ไร่ และจีน
12 ตัน/ไร่) ปัญหาส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้มีผลผลิตต่อไร่ต�่ำคือ ปัญหาโรคและแมลง เช่น
เชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย รา และไส้เดือนฝอย
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหง่ ชาติ (ไบโอเทค) ไดส้ นับสนุน ดร. จุลภาค
คุ้นวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยและพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรค โดยน�ำ
เทคนิคด้านดีเอ็นเอเครื่องหมาย มาใช้คัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศ ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์ด้วย
วิธีปกติ ท�ำให้สามารถคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศที่มีลักษณะตามต้องการได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นย�ำ ระยะเวลาที่ใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์ลดลง และลดภาระการท�ำงาน รวมไปถึงค่าใช้จ่าย
ในการดูแลพืช

ผลงานจากการวิจัย ได้สายพันธุ์มะเขือเทศคู่แฝด (near isogenic line) ของยีน
ต้านทานโรคที่ส�ำคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ยีนต้านทานโรคทางรากที่เกิดจากไส้เดือนฝอย โรคไวรัส
tomato mosaic virus (TMV) ที่ก่อให้เกิดโรคใบด่าง โรคไวรัสที่เกิดจากเชื้อ Tomato spotted
wilt virus โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum โรคราแป้งที่เกิดจากเชื้อ Leveillula
taurica โรคใบไหม้ ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ รา Phytophthora infestans โรคใบจุ ด ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ
Pseudomonas syringae pv. tomato และโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum
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ในมะเขือเทศพันธุ์การค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ พันธุ์บริโภคสด คือ พันธุ์สีดาทิพย์ 3 และพันธุ์ CLN399
และพั น ธุ ์ โ รงงาน คื อ พั น ธุ ์ P502 ซึ่ ง ไบโอเทคได ้ ถ ่ า ยทอดสายพั น ธุ ์ ม ะเขื อ เทศต ้ า น
ทานโรคให้กับบริษัทเมล็ดพันธุ์ เพื่อน�ำไปปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้มีลักษณะอื่นที่ต้องการเพิ่มขึ้น
โดยขณะนี้มีบริษัทฯ ที่รับถ่ายทอดแล้วจ�ำนวน 3 รายคือ บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จ�ำกัด บริษัท
แอ็ดวานซ์ ซีดส์ จ�ำกัด และบริษัทนัมดารี ซีดส์ (ประเทศไทย)
นอกจากนี้ ได้มีความร่วมมือกับบริษัทเมล็ดพันธุ์ 7 บริษัท ในการทดสอบสายพันธุ์
มะเขือเทศจ�ำนวน 16 สายพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว โดยการทดสอบมี 2 ระดับ
คือ การทดสอบระดับต้นกล้า และการทดสอบระดับไร่นา ตามสถานีทดลองของบริษัทต่างๆ ซึ่ง
กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ และแปลงของเกษตรกร ซึ่งการมีพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรค
ช่วยลดความเสียหายให้กับเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศ และเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศต่อไร่ให้
สูงขึ้น
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานภาพของงานวิจัย :
ในปี 2549 มีการถ่ายทอดสายพันธุ์มะเขือเทศคู่แฝดต้านทานโรค แก่ ภาคเอกชน
จ�ำนวน 3 บริษัท คือ บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จ�ำกัด, บริษัทแอ็ดวานซ์ ซีดส์ จ�ำกัด และ
บริษัทนัมดารี ซีดส์ (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำไปใช้ ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
มะเขือเทศของบริษัท
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ดินเซรามิกแผน่ บาง

ข้อมูลเบื้องต้น :
แนวคิดการประดิษฐ์ดินเซรามิกแผ่นบางเกิดขึ้น เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม
เซรามิกประเภทผลิตภัณฑ์กลุ่มของตกแต่ง (Giftware) ของประเทศไทย เนื่องจากผลิตภัณฑ์
เซรามิกดัง้ เดิมทัว่ ไปจะไมส่ ามารถขึน้ รูปแบบซับซ้อนได้มากนัก เพราะมีขอ้ จ�ำกัดด้านคุณสมบัติ
ที่มีทั้งความเปราะ แตกหักง่าย การตัดตกแต่งชิ้นงานทั้งก่อนเผาและหลังเผาท�ำได้ยากเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มของตกแต่งรูปร่างซับซ้อนที่ท�ำจากวัสดุชนิดอื่นๆ เช่น กระดาษที่สามารถ
พับ ม้วนงอ สร้างลวดลายละเอียด หรือท�ำรูปทรงให้ โปร่งบางได้ตามต้องการ ซึ่งผลการวิจัย
และพัฒนาท�ำให้ได้ดินผสมเสร็จที่เมื่อน�ำไปผ่านเครื่องหล่อแผ่นบาง (Tape casting) ก็จะได้
แผ่นเซรามิกที่มีความบางเหมือนกระดาษ สามารถน�ำไปประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างซับซ้อน
รายละเอียดสูง หรือรูปทรงโปร่งบางได้ และยังสามารถผสมสีต่างๆ ลงไปในเนื้อดินเพื่อให้ได้
สีตามที่ต้องการภายหลังการเผาผนึก ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม และเกิดความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
จุดเด่นของงานวิจัย :
• สูตรและเทคนิคการใชด้ นิ ผสมเสร็จซึง่ เตรียมไดจ้ ากการผสมวัตถุดบิ ภายในประเทศ
ราคาไม่แพง
• วิธกี ารผลิตชิน้ งานเซรามิกแบบยืดหยุน่ แตม่ คี วามแข็งแรง คือสามารถท�ำใหร้ ปู ทรง
ซับซ้อนได้ตามต้องการ โดยการตัด เจาะรู ม้วน งอ และพับได้ ควบคุมความหนา
ขนาด 50 - 1000 ไมครอน ได้อย่างแม่นย�ำ
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้น�้ำเป็นตัวท�ำละลายแทนที่การใช้สารเคมี ไม่ก่อ
ให้เกิดมลภาวะ และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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ดินเซรามิกแผ่นบาง :
การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแผ่นบาง (Tape Casting) เป็นวิธีที่นิยมใช้ท�ำชิ้นงาน
เซรามิกที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางเรียบเพราะสามารถควบคุมขนาดและความหนาได้อย่าง
แม่นย�ำ วิธีการไม่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายเป็นที่ยอมรับได้ ในการผลิตระดับอุตสาหกรรม โดยวิธี
การหลอ่ แผน่ บางเปน็ เทคนิคการขึน้ รูปทีส่ �ำคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่นใช้ ในการผลิต
แผ่นรองวงจร (Substrates) การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแผ่นบางจะเริ่มต้นจากการเตรียมสาร
ตัง้ ตน้ (ดินผสมเสร็จหรือสารโลหะออกไซด)์ ใหอ้ ยูใ่ นรูปสารแขวนลอยทีม่ คี วามหนืด (Viscosity)
ที่เหมาะสม โดยอนุภาคของสารตั้งต้นจะกระจายอยู่ในตัวท�ำละลาย (Solvent) และมีการเติม
สารเติมแต่ง (Additives) เพื่อช่วยปรับสมบัติในด้านความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของแผ่น
บางที่เตรียมได้ ในกระบวนการขึ้นรูปจะเทสารแขวนลอยของสารตั้งต้นที่มีส่วนผสมดังกล่าว
มาแล้วข้างต้นลงบนแผ่นรองพลาสติก (Carrier Film) ให้ไหลผ่านแผ่นรองพลาสติกและจะท�ำ
การควบคุมความหนาของแผ่นบางที่เตรียมด้วยการปรับระยะและความเร็วของการเคลื่อนที่
ของแผ่นรองพลาสติกให้เป็นไปตามค่าที่ก�ำหนดไว้ เมื่อทิ้งไว้ประมาณ 4 - 6 ชั่วโมงจนแผ่นบาง
ที่เตรียมไว้แห้งก็จะสามารถลอกออกจากแผ่นรองพลาสติกได้ แผ่นบางที่ ได้จะมีความยืดหยุ่น
ม้วนพับได้ หลังจากตัดหรือเจาะรูตามแบบที่ต้องการได้ หลังจากนั้นก็จะน�ำเอาแผ่นบางที่ได้ไป
เผาผนึก (Sintering) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามแข็งแรง และน�ำไปทดสอบคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสม
ตอ่ การน�ำไปใช้งานต่อไป ในขัน้ ตอนการหล่อแผ่นบาง จะตัง้ ความหนาของแผ่นบางแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน โดยทั่วไปจะสามารถท�ำแผ่นบางที่มีความหนาอยู่ในช่วง 50 1000 ไมครอน ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบแต่ละชนิด

179

ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

การผลิตดินเซรามิกแผ่นบางด้วยวิธกี ารขึน้ รูปแบบหล่อแผ่นบางส�ำหรับผลิตภัณฑ์กลุม่
ของตกแต่ง (Giftware) ใช้ดนิ ผสมเสร็จซึง่ เตรียมได้จากการผสมวัตถุดบิ ในกลุม่ เดียวกันกับที่ใช้
ในการผลิตเซรามิกประเภทถ้วย/จาน/ชาม ของช�ำร่วยและของตกแต่ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบภายใน
ประเทศไทยทั้งหมด และเลือกระบบที่ใช้น�้ำเป็นตัวท�ำละลาย เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และราคาไม่แพง จึงเหมาะกับการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรม
ดินเซรามิกแผ่นบางสามารถขยายขอบเขตรูปแบบในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ชิ้นงาน
รูปร่างลักษณะซับซ้อน มีความหลากหลาย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ดิน
เซรามิกแผ่นบางที่ผลิตได้มีความหนาอยู่ในช่วงเดียวกับกระดาษทั่วๆ ไปหรืออาจจะท�ำให้มี
ความหนานอ้ ยกวา่ ก็ได้ พรอ้ มทัง้ ยังสามารถผสมสีลงไปในดินผสมเสร็จเพื่อให้ได้สตี ามทีต่ อ้ งการ
ท�ำให้ดินเซรามิกแผ่นบางเองเป็นตัวให้สีสันกับชิ้นงาน นอกเหนือไปจากการใช้วิธีการตกแต่ง
ด้วยสีเซรามิกภายหลังการเผาชิ้นงานแล้วเช่นเดียวกับที่นิยมท�ำในผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดอื่นๆ
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. สมนึก ศิริสุนทร และนางขจิตรัตน์ ตันติธรรมรักษ์
สถานภาพของงานวิจัย :
• แบบค�ำขอสิทธิบัตรเลขที่ 098820
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยท�ำสัญญาอนุญาตให้ ใช้สทิ ธิ์ กับ บริษทั เซราเปเปอร์ จ�ำกัด
เป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี
• ไดร้ บั คัดเลือกให้บรรจุอยูใ่ น Material ConneXion library worldwide MC#: 557501 ในศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)
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ระบบประเมินวัดความพรุน/
ปริมาณไฮโดรเจน

ในงานหล่ออะลูมิเนียม
(quantitative reduced-pressure test
and porosity assessment system)
ปัจจุบันอุตสาหกรรมหลอมหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียมในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มี
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมาก จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ประกอบกับความจ�ำเป็นในการประหยัดพลังงาน ส่งผลให้มีการเลือกใช้วัสดุที่มีน�้ำหนักเบา
ส�ำหรับผลิตเป็นชิ้นส่วนยานยนต์มากขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่า ยังมีโรงหล่ออะลูมิเนียมเพื่อผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนวิศวกรรมต่างๆ ในประเทศอีกเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่ค่อนข้างต�่ำ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงหล่อทีเ่ ป็นกิจการร่วมทุนกับต่างประเทศ สาเหตุหลัก
ที่ส�ำคัญประการหนึ่งสืบเนื่องมาจากการที่ ไม่สามารถลงทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูง ซึ่งต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง ส่งผลให้ไม่สามารถ
ผลิตงานหล่อที่มีคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานหน่วยวิศวกรรมหล่อโลหะ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบ
ตระหนักถึงปัญหาของอุตสาหกรรมหลอมหลอมหล่อโลหะของไทย จึงได้เริ่มพัฒนาต้นแบบ
อุปกรณ์พื้นฐานที่ส�ำคัญส�ำหรับใช้ ในกระบวนการหลอมหล่อเพื่อผลิตงานหล่ออะลูมิเนียมที่
ต้องการคุณภาพสูง ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจประเมินปริมาณรูพรุน / ไฮโดรเจนในโลหะอะลูมิเนียม
อุปกรณก์ �ำจัดไฮโดรเจนในโลหะอะลูมเิ นียมหลอมเหลว ชุดอุปกรณว์ เิ คราะหท์ างความรอ้ น และ
ระบบแมพ่ มิ พ์อตั โนมัตสิ �ำหรับประเมินวัดคุณภาพและความเหมาะสมของโลหะผสมอะลูมเิ นียม
ซึ่งต้นแบบอุปกรณ์เหล่านี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับอุตสาหกรรมหลอมหล่อ
งานอะลูมิเนียมของคนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในด้านประสิทธิภาพ
คุณภาพ สมรรถนะ และราคา
ข้อมูลเบื้องต้น :
ในการผลิตงานหล่ออะลูมิเนียม โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์และวิศวกรรมที่ต้องการ
ความแข็งแรงสูง ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหล่ออะลูมิเนียม จึง
เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ส�ำคัญในกระบวนการผลิตงานหล่ออะลูมิเนียมให้ ได้คุณภาพ ทั้งนี้
เนื่องจากโดยธรรมชาตินั้น ไฮโดรเจนสามารถละลายในอะลูมิเนียมเหลวได้ดี หากไม่ได้รับ
การก�ำจัดออกและตรวจวัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว งานหล่อที่ ได้ก็จะเต็มไปด้วยรูพรุน
จากแก๊สไฮโดรเจน ส่งผลให้งานหล่อมีต�ำหนิ ความแข็งแรงลดลงและอาจน�ำไปใช้งานไม่ได้ ใน
ที่สุด ก่อให้เกิดความสูญเสียในการผลิต
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จุดเด่นของงานวิจัย :
ลักษณะเด่นของชุดอุปกรณ์เตรียมชิ้นงานหล่อทดสอบภายใต้สภาวะลดความดันที่ ได้
รับการพัฒนาขึ้น คือ
• ระบบควบคุมการท�ำงานกึ่งอัตโนมัติ สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเริ่มเก็บ
ตัวอย่างชิ้นงาน รวมถึงระดับความดันในขณะท�ำการเตรียมชิ้นงานให้คงที่
• สามารถปรับตั้งระดับความดันให้เหมาะสมกับอัลลอยหรือโลหะผสมอะลูมิเนียม
แต่ละเกรด สามารถปรับตั้งระยะเวลาในการหล่องานทดสอบภายใต้แรงดันที่
ก�ำหนดได้ ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิที่ ใช้ดดยตัวแปรดังกล่าวข้างต้นมี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องในการเตรียมชิ้นงานส�ำหรับประเมินวัด
ความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน
• ท�ำการวิเคราะห์ผลผ่านดปรแกรมคอมพิวเอตร์ส�ำหรับค�ำนวณค่าระดับความพรุน
• มีฐานขอ้ มูลอะลูมเิ นียมหลอ่ เกรดตา่ งๆ และสามารถสรา้ งฐานขอ้ มูลผลการวิเคราะห์
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงาน
ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :
ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหล่ออะลูมิเนียม (quantitative
reduced-pressure test and porosity assessment system) ประกอบด้วย อุปกรณ์หลัก 2
ส่วน คือ
1) อุปกรณ์เตรียมชิ้นงานหล่อทดสอบโดยระบบลดความดัน (reduced-pressure
test unit)
เป็นเครื่องมือส�ำหรับเตรียมชิ้นงานเพื่อท�ำการวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนใน
อะลูมิเนียม ชุดทดสอบนี้จะอาศัยหลักการของพฤติกรรมของก๊าซ กล่าวคือปริมาตรของก๊าซจะ
แปรผกผันกับความดันบรรยากาศ ดังนั้นเมื่ออะลูมิเนียมหลอมเหลวเกิดการแข็งตัวภายใต้
ภาวะลดความดันจึงส่งผลให้ปริมาตรก๊าซที่อยู่ภายในอะลูมิเนียมเกิดการขยายตัวจนสามารถ
สังเกตได้อย่างชัดเจน

ลักษณะเด่นของชุดอุปกรณ์เตรียมชิ้นงานหล่อทดสอบภายใต้สภาวะลดความดันนี้คือ
ระบบควบคุมการท�ำงานกึ่งอัตโนมัติ ควบคุมการท�ำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิในการเริ่มเก็บตัวอย่างชิ้นงาน รวมถึงระดับความดันบรรยากาศในขณะท�ำ
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การเตรียมชิ้นงานให้มีความคงที่ โดยตัวแปรข้างต้นเป็นตัวแปรที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
ความถูกต้องในการเตรียมชิ้นงานส�ำหรับประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน
2) อุปกรณ์และโปรแกรมวิเคราะห์ความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในชิ้นงานทดสอบ
(porosity/hydrogen analysis unit)
การประเมินวัดความพรุนในชิ้นงานทดสอบ จะอาศัยหลักการของอะคิมิดิส เพื่อหาค่า
ความหนาแน่นของชิ้นงาน หลังจากนั้นน�ำค่าความหนาแน่นดังกล่าวเข้าสู่สมการค�ำนวณหา
ความพรุนของชิ้นงานโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ ซึ่งทางหน่วยวิศวกรรมหล่อโลหะได้ท�ำการศึกษา
ทดลอง นอกจากนี้เพื่อความสะดวกต่อภาคอุตสาหกรรมในการใช้งาน ทางหน่วยได้พัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับค�ำนวณวิเคราะห์ค่าระดับความพรุน ฐานข้อมูลอะลูมิเนียมหล่อ
เกรดต่างๆ และฐานข้อมูลผลการวิเคราะห์ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อ
การควบคุมคุณภาพการผลิต

โปรแกรมการคำ�นวณวิเคราะห์ค่าระดับความพรุน

ประโยชน์ที่ ได้รับ :
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตให้กับอุตสาหกรรมหลอมหล่องาน
อะลูมิเนียมของไทย โดยเฉพาะโรงหล่อที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้รวมถึง
อุตสาหกรรมผลิตชิน้ สว่ นยานยนตท์ เี่ ปน็ งานหล่อโลหะผสมอะลูมเิ นียม ซึง่ นับเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีการขยายตัวของมูลค่าการตลาดเพิ่มขึ้นสูงมากอย่างต่อเนื่อง อันจะน�ำไปสู่การยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก
อย่างยั่งยืนต่อไป
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ในเบื้องต้นนี้ หน่วยวิศวกรรมหล่อโลหะได้เผยแพรต่ ้นแบบอุปกรณท์ ี่ออกแบบพัฒนา
ขึ้น เริ่มทดลองจ�ำหน่ายและน�ำไปใช้งานประกอบการให้ค�ำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ใน
กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการหลอมหล่ออะลูมิเนียม รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาทิ
บริษัท ซี.เอส.พี. คาสติ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนวิศวกรรม
บริษัท สยามเลมเมอร์ซ จ�ำกัด ผู้ผลิตล้ออัลลอย บริษัท ค�ำชัยอะลูมิเนียม จ�ำกัด ผู้ผลิตบิลเลต
ส�ำหรับน�ำไปรีดเป็นชิ้นส่วนอะลูมิเนียมโพรไฟล์ต่างๆ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ ได้รับการพัฒนาขึ้น
ยังได้รับความสนใจและน�ำไปใช้ ในงานศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษา เช่น ภาควิชาครุศาสตร์
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ปัจจุบันหน่วยวิศวกรรมหล่อโลหะ ได้เตรียมพัฒนาความพร้อมในการพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าวทั้ง ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหล่อ
อะลูมิเนียม และต้นแบบอุปกรณ์ เพื่อจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ประกอบในวงกว้าง โดย
ผ่านกิจกรรมสนับสนุนหลัก ได้แก่ การสัมมนาเผยแพร่เทคโนโลยี และการบริการให้ค�ำปรึกษา
การจัดท�ำสื่อในรูปแบบต่างๆ
หน่วยงานเจ้าของผลงาน :
• หน่วยวิศวกรรมหล่อโลหะ (FOUNDRY ENGINEERING R&D UNIT)
• กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบ (MANUFACTURING & DESIGN
TECHNOLOGY GROUP)
• เอ็มเทค สวทช.
คณะนักวิจัย/วิศวกร : ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์
นายสมภพ เพชรคล้าย นายฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล
นายวิทยา สามิตร นายนครินทร์ มูลรินทร์
สถานภาพของงานวิจัย :
ได้เผยแพร่ตน้ แบบอุปกรณท์ อี่ อกแบบพัฒนาขึน้ เริม่ ทดลองจ�ำหน่ายและน�ำไปใชง้ าน
ประกอบการใหค้ �ำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกระบวนการผลิตของผูป้ ระกอบการหลอม
หล่ออะลูมิเนียมรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาทิ
• บริษัท ซี.เอส.พี คาสติ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วน
วิศวกรรม
• บริษัท สยามเลมเมอร์ซ จ�ำกัด ผู้ผลิตล้ออัลลอย
• บริษทั ค�ำชัยอะลูมเิ นียม จ�ำกัด ผูผ้ ลิตบิลเลตส�ำหรับน�ำไปรีดเป้นชิน้ สว่ นอะลูมเิ นียม
โพรไฟล์ต่างๆ
• บริษัท ฟาสโก้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ผลิตมอร์เอตร์ไฟฟ้า
นอกจากนี้อุปกรณ์ไที่ด้รับการพัฒนาขึ้นยังได้รับความสนใจและน�ำไปใช้ ในงานศึกษา
วิจัยของสถาบันการศึกษา เช่น ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

184

เครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูง
ข้อมูลเบื้องต้น :
เนื่องจากเครื่องเชื่อมโลหะที่นิยมใช้กันโดย
ทัว่ ไป จะเปน็ แบบหมอ้ แปลงแกนเหล็กท�ำงานทีค่ วามถี่
ต�่ำ ซึ่งมีข้อเสียหลายประการคือ น�้ำหนักมาก ขนาด
ใหญ่ ประสิทธิภาพต�่ำ (สิ้นเปลืองพลังงาน) เกิดเสียง
รบกวนขณะท�ำงาน และค่าประกอบก�ำลัง (Power
Factor) ต�่ำ หากน�ำเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
มาสร้างเครื่องเชื่อมโลหะก็สามารถขจัดข้อเสียที่เกิด
กับเครื่องเชื่อมโลหะแบบเก่าได้
ปัจจุบันได้มีการน�ำเอาหลักการท�ำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงมาประยุต์ ใช้
กับเครื่องเชื่อมโลหะและเปลี่ยนจากหม้อแปลงแกนเหล็กมาเป็นหม้อแปลงแกนเฟอไรต์ ซึ่งจะ
ท�ำให้เครื่องเชื่อมโลหะมีประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อย ปรับรูปแบบกระแสเชื่อมได้หลากหลาย
ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน และที่ส�ำคัญมีขนาดเล็ก น�้ำหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้ายแบบ
แกนเหล็กความถี่ต�่ำแบบความถี่สูง
ต้ น แบบเครื่อ งเชื่อ มโลหะความถี่ สู ง ของ
NECTEC ขณะนีม้ ีฟังก์ชนั การเชื่อมโลหะได้สองแบบ
คือ แบบ MMA และ TIG อย่างไรก็ดีรูปแบบของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่น�ำมาสร้างเครื่องเชื่อมโลหะได้
นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่าง
กันไป และในการสร้างงานชิ้นนี้ ได้พยายามเลือก
รูปแบบวงจร ที่มีความเป็นไปได้กับการน�ำมาสร้าง
ในเชิงพาณิชย์ที่มีต้นทุนต�่ำ
จุดเด่นของผลงาน :
• ขนาดเล็ก น�้ำหนักเบา
• ต้นทุนต�่ำ (เทียบกับแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกัน)
• ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานกว่าเครื่องเชื่อมแบบแกนเหล็ก ทั้งกรณีเชื่อม
และกรณีเปิดเครื่องทิ้งไว้ (สภาวะไร้ภาระ)
• ใช้งานง่าย การอาร์คนุ่มนวล การติดขัดน้อย ไม่ต้องเป็นมืออาชีพก็เชื่อมได้
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หลักการท�ำงาน :
เครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูงจะท�ำการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งจ่ายไฟบ้าน
(220V,50Hz) ให้เป็นกระแสตรงโดยวงจรเรียงกระแส (Rectifier) แล้วแปลงไฟฟ้ากระแสตรง
ให้เป็นกระแสสลับที่ความถี่สูงประมาณ60KHz โดยใช้วงจรอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง (High
Frequency Inverter) ร่วมกับตัวควบคุม (Controller) และส่งผ่านพลังงานโดยหม้อแปลง
ความถีส่ งู (แกนเฟอไรต์) หลังจากนัน้ ก็จะท�ำการเรียงกระแสให้เป็นกระแสตรงอีกครัง้ โดยวงจร
เรียงกระแสความถีส่ งู (High Frequency Rectifier) และอาศัยค่าความเหนีย่ วน�ำแฝง (Inductor)
ในสายเชื่อมในการท�ำให้กระแสเชื่อมเรียบมากขึ้น
ในการท�ำงานของเครื่องเชื่อมโลหะอิเล็กทรอนิกส์นี้ส่วนที่ส�ำคัญจะอยู่ที่ตัวควบคุม
(Controller) ซึ่งท�ำหน้าที่หลักในการควบคุมกระแสและแรงดันทางด้านขาออกให้มีขนาดตาม
ค�ำสั่งที่ตั้งไว้ ในโหมดการท�ำงานต่างๆกัน
ข้อมูลทางเทคนิค :
• แรงดันขาเข้า
: 190 - 250 Vac, 1 เฟส, 50 Hz
• พิสัยกระแสเชื่อม : 20 - 145 Adc
• ประสิทธิภาพสูงสุด : 90 %
• แรงดันเชื่อม
: ขณะเชื่อม 22 - 27 Vdc
			 ขณะเตรียมงาน 90 Vdc
• Duty cycle
: 50% ที่กระแสเชื่อม 120 A
General Features:
• หยุดการท�ำงานเมื่อแรงดันขาเข้า ตกหรือเกิน
• หยุดการท�ำงานเมื่ออุณหภูมิเครื่องสูงเกินพิกัด
• เลือกเชื่อมแบบ MMA หรือ TIG ได้
MMA (Manual Metal Arc Welding) Features:

เป็นกระบวนการเชื่อมที่ ได้รับความร้อนจากการอาร์ค ระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน
ท�ำให้ลวดเชื่อมและชิ้นงานบริเวณการอาร์คหลอมละลายรวมตัวกันเป็นแนวเชื่อม ส่วนสาร
พอกหุ้มจะเกิดตะกรันปกคลุมแนวเชื่อม
• มีฟังก์ชั่น Hot Start, Arc Force (สามารถปรับค่าได้ 0 - 500%) ท�ำให้
เชื่อมได้ง่ายขึ้น
• มีฟังก์ชั่น Anti Stick เมื่อมีการลัดวงจรทางด้านขาออกเป็นเวลานาน

186

TIG (Tungsten Inert Gas) Welding Features:
เป็นกระบวนการเชื่อมที่ ได้รับความร้อนจาก
การอาร์ค ระหว่างลวดทังสเตนกับบ่อหลอมละลาย
ของงาน โดยใช้แก๊สอาร์กอนปกคลุมบริเวณอาร์ค
• เริ่มการท�ำงานแบบ Lift-Start
• มีฟงั ก์ชนั่ Down Slope เมื่อต้องการหยุด
การเชื่อม
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเ์ ทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
นักวิจยั เจาของโครงการ : ศูนยเ์ ทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สถานภาพของงานวิจัย :
• ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับบริษัท ชาร์จแอนด์เวลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ไป
ในปี พ.ศ. 2548
• ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับบริษัท ดี.เอ็นเตอร์ไพส์ จ�ำกัด ไปในปี พ.ศ. 2547
• ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับบริษัท สยามอินเวอร์เตอร์ จ�ำกัด ไปในปี พ.ศ. 2546
• ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับบริษัท ไวโปร เค. อินดัสทรี จ�ำกัด ไปในปี พ.ศ. 2546
มีรายรับรวมทั้งสิ้น 584,220 บาท
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เครื่องอ่านค่าสี

สำ�หรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี

และวิธีการอ่านค่าสี

เพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมี

ตนแบบเครืองมือวัดราคาประหยัด
สำ�หรับใชกับชุดทดสอบที่มีตัวอยาง
เปนสารละลายบรรจุในหลอดแกว

ข้อมูลเบื้องต้น :
ปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีขั้นใช้เองในประเทศได้รับความสนใจ
มากขึ้น เพราะชุดทดสอบที่น�ำเข้าจากต่างประเทศมักมีราคาแพง และบางครั้งไม่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ ใช้ภายในประเทศ ปัญหาของผู้พัฒนาชุดทดสอบเหล่านี้คือ ขาดเครื่องมือ
วัดที่สามารถปรับการท�ำงานให้ตรงกับลักษณะการใช้งานของชุดทดสอบ เนคเทคจึงได้พัฒนา
“เครื่องอ่านค่าสีส�ำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี” เพื่อใช้ ในการตรวจวัดหาปริมาณสารเคมี
หรือสารตกค้าในอาหารหรือยา โดยสามารถใช้งานกับชุดทดสอบได้หลายชนิด และสามารถ
ปรับเปลีย่ นเครื่องมือใหเ้ หมาะสมกับชุดทดสอบทีม่ กี ารพัฒนาขึน้ ใช้เองในประเทศ ซึง่ จะช่วยให้
การพัฒนาชุดทดสอขึ้นใช้เองในประเทศท�ำได้ง่ายขึ้น มีราคาไม่แพง และมีประสิทธิภาพสูง
จุดเด่นของงานวิจัย :
• สามารถใช้งานกับชุดทดสอบได้หลายชนิด ในเครื่องมือวัดเครื่องเดียว
• สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้เหมาะสมกับชุดทดสอบที่มีการพัฒนาขึ้นใช้เอง
ในประเทศ
• สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ โดยลงทุนไม่สูงนัก
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รายละเอียด :
ในปัจจุบันได้มีนักวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ
หลายแหง่ พัฒนาชุดทดสอบแบบต่างๆ ขึน้ มาใช้เองในประเทศ โดยเฉพาะรีเอเจนต์ (Reagent)
สารสังเคราะห์ที่ท�ำปฏิกิริยาเฉพาะกับสารเคมีที่ต้องการวัด การพัฒนารีเอเจนต์ขึ้นใช้เองนี้
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก เนือ่ งจากส่วนใหญ่เป็นการน�ำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็
ตามข้อจ�ำกัดอย่างหนึ่งของผู้วิจัยทางด้านนี้คือ การขาดเครื่องมือวัดที่จะน�ำมาใช้กับรีเอเจนต์ที่
พัฒนาขึ้น การใช้เครื่องมือวัดที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศนั้น นอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ยังไม่
สามารถปรับปรุงหรือดัดแปลงให้มกี ารใช้งานทีเ่ หมาะสมกับชุดทดสอบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เองได้ นักวิจยั
ส่วนใหญ่จึงแก้ปัญหาด้วยการใช้การเทียบสีด้วยตาเปล่า ซึ่งท�ำให้ประสิทธิภาพการใช้งานโดย
รวมลดลง ทั้งที่รีเอเจนต์ที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีคุณภาพสูง
จากปัญหาการขาดเครื่องมือวัดดังกล่าว เนคเทค
จึงได้พัฒนาเครือ่ งมือวัดราคาประหยัดส�ำหรับชุดทดสอบ
แบบต่างๆ ขึ้นมาทั้งในรูปแบบของเครื่องโฟโตมิเตอร์ (วัด
“ค่าการดูดกลืนแสง”) และเครื่องรีเฟล็กโตมิเตอร์ (วัด
“คา่ การสะทอ้ นแสง”) และภายหลังไดพ้ ฒ
ั นาต่อยอดอุปกรณ์
ชุดเดิมเป็น “เครื่องเทียบสีอิเล็กทรอนิกส์” ที่สามารถใช้กับ
ชุดทดสอบหลายชนิดได้ โดยใชแ้ หลง่ ก�ำเนิดแสง 3 แสง คือ
แดง เขียว และเหลือง เพื่อให้ได้แสงหลายความยาวคลื่น
(โดยปกติจะต้องเลือกใช้แสงที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสม
กับการวัดสารเคมีนั้นๆ)
เทคนิคนีท้ �ำให้สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงหรือค่า ตนแบบเครื่องมือวัดราคาประหยัด
สำ�หรับใชกับชุดทดสอบ
การสะท้อนแสงของทั้ง 3 ความยาวคลื่นพร้อมกัน จากนั้น
ที่มีตัวอยางเปนแถบทดสอบ
จะน�ำคา่ ที่ได้มาเปรียบเทียบกับตารางสีอา้ งอิงที่ได้สอบเทียบ
ไว้ก่อนแล้ว ก็จะท�ำให้อ่านค่าปริมาณสารเคมีได้ตามที่ ได้สอบเทียบไว้ เทคนิคนี้จะคลา้ ยๆ กับ
การเปรียบเทียบสีด้วยตาเปล่า แต่มีความแม่นย�ำสูงกว่าและไม่ขึ้นกับผู้ ใช้งาน ข้อดีของเทคนิค
นี้คือสามารถใช้ได้กับชุดทดสอบชนิดต่างๆ ได้มากจ�ำนวนเท่าที่ผู้ผลิตต้องการ โดยไม่จ�ำเป็น
ตอ้ งปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ เพียงแตต่ อ้ งสรา้ งตารางสีอา้ งอิงตามจ�ำนวนชุดทดสอบทีต่ อ้ งการใช้งาน
นอกจากนี้นักวิจัยยังได้รวมเอาคุณสมบัติของเครื่องโฟโตมิเตอร์กับเครื่องเทียบสี
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ ในเครื่องเดียวกันและใช้อุปกรณ์ชุดเดียวกัน เพื่อใช้กับชุดทดสอบที่มีตัวอย่าง
เปน็ สารละลายในหลอดแกว้ (ในท�ำนองเดียวกัน ก็จะรวมเครื่องรีเฟล็กโตมิเตอร์ กับเครื่องเทียบ
สีอเิ ล็กทรอนิกส์ไว้ ในเครื่องเดียวกัน ส�ำหรับใช้กบั ชุดทดสอบทีม่ ตี วั อย่างเป็นแถบทดสอบ) เพื่อ
เพิ่มความสะดวกส�ำหรับการใช้งานและการผลิต
ส�ำหรับขั้นตอนการผลิตนั้น ผู้ผลิตสามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมา
เฉพาะส�ำหรับเครื่องมือนี้ก�ำหนดได้ว่า จะต้องใช้เครื่องมือนี้กับชุดทดสอบกี่ชนิด ในแต่ละชนิด
จะใช้งานแบบเครื่องโฟโตมิเตอร์หรือแบบเครื่องเทียบสี รวมทั้งการก�ำหนดสมการสอบเทียบ
หรือตารางสอบเทียบตามที่เหมาะสมกับชุดทดสอบแต่ละชนิด เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการผลิต
ผู้ผลิตสามารถบรรจุโปรแกรมการท�ำงานลงไปในหน่วยความจ�ำของเครื่องมือวัด ซึ่งจะท�ำให้
เครื่องมือวัดท�ำงานตามค�ำสัง่ ตามได้โปรแกรมไว้ โดยที่ไม่ตอ้ งมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อกี เลย
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หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : นายรัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ นายอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว
นายสถาพร จันทน์หอม และ ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์
สถานภาพของงานวิจัย :
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีและท�ำสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์กับ บริษัท บางกอกไฮแล็บ
จ�ำกัด
• จดอนุสิทธิบัตรเรื่อง “เครื่องอ่านค่าสีส�ำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี และวีธี
การอ่านค่าสีเพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมี”
มีรายรับรวมทั้งสิ้น 90,950 บาท
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เทคโนโลยีบำ�บัดน้ำ�เสีย และผลิตพลังงาน
“ก๊าซชีวภาพ” สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

โมเดลระบบบำ�บัดน้ำ�เสียและ
ผลิตกาซชีวภาพแบบประสิทธิภาพสูง

บอบำ�บัดน้ำ�เสียและผลิตกาซชีวภาพ
ขนาด 6,000 ลูกบาศกเมตร ณ โรงงานชลเจริญ จ. ชลบุรี

ข้อมูลเบื้องต้น :
เทคโนโลยีบ�ำบัดน�้ำเสียแบบไร้อากาศ และ
ผลิตพลังงาน “ก๊าซชีวภาพ” เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะ
ส�ำหรับการบ�ำบัดน�้ำเสียจากโรงงาอุตสาหกรรมอาหาร
เช่น โรงงานผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง โรงงานแป้งข้าว
โรงงานฆ่าสัตว์
โรงงานผลิตแป้งข้าว จังหวัดนครปฐม
จุดเด่นของงานวิจัย :		
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบตรึงฟิลม์จุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศ มีจุดเด่นดังนี้
• มีประสิทธิภาพสูงในการบ�ำบัด เป็นระบบปิด ท�ำให้ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่น
• ช่วยลดพื้นที่ที่ใช้ ในการบ�ำบัดน�้ำเสียลงจากระบบเดิมที่เป็นบ่อเปิดได้มากกว่าครึ่ง
หนึ่ง รวมทั้งลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ ในระบบ
• ใช้พลังงานในการบ�ำบัดต�่ำ แต่มีผลพลอยได้จากการบ�ำบัดคือ ก๊าซชีวภาพที่มี
ก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบ สามารถน�ำไปใช้ทดแทนน�้ำมันเตา หรือผลิตไฟฟ้าได้
รายละเอียด :
ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 10,000 โรงงาน ลักษณะที่ส�ำคัญ
อย่างหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารคือ มีน�้ำเสียจ�ำนวนมากที่ต้องบ�ำบัด ในขณะเดียวกัน
มีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตคอ่ นขา้ งสูง ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยมีโรงงานผลิตแป้งมัน
ส�ำปะหลังประมาณ 60 โรงงาน ก�ำลังการผลิต 1.7 ล้านตัน มูลค่าการส่งออกและการใช้ ใน
ประเทศ 22,000 ล้านบาท ในกระบวนการผลิตแป้งมัน 1 ตัน มีน�้ำเสียถึง 15 ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งมีสารอินทรีย์ปะปนในรูปซีโอดี (Chemical Oxygen Demand: COD) การบ�ำบัดน�้ำเสีย
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ของโรงงานแป้งมันส่วนใหญ่นิยมใช้บ่อเปิดบนพื้นที่ ไม่ต�่ำกว่า 100 ไร่ จากปัญหากลิ่นและ
ประสิทธิภาพการบ�ำบัดต�่ำ ท�ำให้ โรงงานเสียค่าสารเคมีในการบ�ำบัดไม่ต�่ำกว่าเดือนละ 200,000
บาท ที่ส�ำคัญที่สุดคือการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เช่น กรณีของก๊าซเรือนกระจก ถูกน�ำมา
เป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ประเทศผู้ส่งออกต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการสนับสนุนของศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้พัฒนาเทคโนโลยีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบตรึง
ฟิลม์จุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศ และมีผลพลอยได้จากการบ�ำบัดคือ “ก๊าซชีวภาพ” ที่มีก๊าซมีเทน
เป็นส่วนประกอบซึ่งน�ำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ เทคโนโลยีนี้ถูกน�ำไปใช้งานจริงในระดับ
อุตสาหกรรม โดยโรงงานผลิตแป้งข้าว จังหวัดนครปฐม ได้ก่อสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียขนาด
5,200 ลูกบาศก์เมตร ระบบมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดสารอินทรีย์ได้ร้อยละ 80 - 90 ลดพื้นที่
ในการก่อสร้างระบบได้ประมาณ 1 ใน 3 และลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น รวมทั้งลดการใช้สาร
เคมีได้มากกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับระบบบ่อเปิด ระบบผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 2,500
ลูกบาศก์เมตร/วัน

บอบำ�บัดน้ำ�เสียแบบเปด ใชพื้นที่ ในการบำ�บัดไมต่ำ�กวา 100 ไร เกิดปญหากลินเหม็นและมีประสิทธิภาพต่ำ�

โดยการสนับสนุนจากส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ส�ำนัก
งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไบโอเทคได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีให้กบั โรงงานแป้งมันส�ำปะหลังอีก 4 โรงงานคือ โรงงานชลเจริญ
โรงงานชัยภูมพิ ืชผล โรงงานแป้งมันตะวันออก และโรงงานสีมาอินเตอร์โปรดักส์ ทั้ง 4 โรงงาน
จะผลิตก๊าซชีวภาพได้รวมกันไม่ต�่ำกว่า 15.36 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 230.4 ล้านลูกบาศก์
เมตรตลอดอายุใช้งานของระบบ 15 ปี ซึ่งน�ำมาทดแทนน�้ำมันเตาในกระบวนการผลิตของ
โรงงาน ท�ำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานเทียบเท่าน�้ำมันเตา 7.2 ล้านลิตร/ปี หรือ 108 ล้านลิตร
ตลอดอายุใช้งานของระบบ 15 ปี คิดเป็นมูลค่าถึง 1,512 ล้านบาท (ราคาน�้ำมันเตา 14 บาท/
ลิตร) จากการเดินระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่โรงงานชลเจริญในปัจจุบันพบว่า ระบบสามารถผลิต
ก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้น�้ำมันเตาได้ 100% ของกระบวนการผลิต ช่วยให้ โรงงานประหยัด
ค่าเชื้อเพลิงได้ประมาณ 120,000 บาทต่อวัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 24 ล้านบาทต่อปี (น�้ำมัน
เตาราคา 14 บาท/ลิตร)
จากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีนี้สามารถน�ำไปใช้ได้อย่าง
ดียิ่งกับโรงงานแป้งมันส�ำปะหลัง ถ้าส่งเสริมการใช้ ให้ครอบคลุมโรงงานแป้งมันทั้งหมดทั่ว
ประเทศ ช่วยลดปริมาณของเสียได้ถึง 50 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และประหยัดพลังงานในรูป
น�้ำมันเตาได้ไม่ต�่ำกว่าปีละ 2,400 ล้านบาท และท�ำให้อุตสาหกรรมแป้งมันส�ำปะหลังของไทย
รักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย
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หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ดร. อรรณพ นพรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร. สุวิทย์ เตีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร. ภาวิณี ชัยประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี
นายวุฒิพงษ์ ศรีทองค�ำ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถานภาพของงานวิจัย :
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนได้แก่
• โรงงานผลิตแป้งข้าว จังหวัดนครปฐม
• โรงงานแป้งมันส�ำปะหลัง 4 โรงงานคือ โรงงานชลเจริญ โรงงานชัยภูมิพืชผล
โรงงานแป้งมันตะวันออก และโรงงานสีมาอินเตอร์ โปรดักส์
• โรงงานฆ่าสัตว์ ในประเทศไนจีเรียผ่านโครงการ Cows to Kilowatts ซึ่งโครงการ
ดั ง กล ่ า วได ้ รั บ รางวั ล Seed Awards 2005 Winner จากกลุ ่ ม องค ์ ก รแห่ ง
สหประชาชาติ
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ชุดตรวจโรคไวรัสในกุ้ง
ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ (PCR)

ขั้นตอนการตรวจเชื้อไวรัสดวยวิธีพีซีอาร

ข้อมูลเบื้องต้น :
การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจ
วินิจฉัยโรคไวรัสในกุ้งโดยเทคนิคพีซีอาร์
(PCR) หรือ ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส
เป็นเทคนิคในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
แบบทวี คู ณ ในหลอดทดลอง โดยใช ้
เอ็นไซม์ดเี อ็นเอโพลีเมอเรสทีส่ ามารถทน
ต่อความร้อนที่อุณหภูมิสูงๆ

เพื่อเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอทีต่ อ้ งการเป็นล้านๆ เท่าภายในระยะเวลา 2 - 3 ชัว่ โมง เป็นวิธที จี่ �ำเพาะ
และไวในการตรวจสูง เทคนิคพีซีอาร์สามารถใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสในกรณีที่มีเชื้อไวรัสปริมาณ
นอ้ ยในขณะทีก่ งุ้ ยังไมแ่ สดงอาการของโรคได้ เป็นการเพิม่ ทางเลือกให้กบั เกษตรกรอีกทางหนึง่
ในการป้องกันโรค นอกเหนือจากการจัดการบ่อที่ดี
จุดเด่นของงานวิจัย :		
• ได้ชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวที่เพิ่มตัวควบคุมการทดลองภายใน (Internal
control) เข้าไปในวิธีพีซีอาร์ (PCR) ท�ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยป้องกัน
การเกิดผลลบปลอมในกรณีที่ตัวอย่างไม่มีการติดเชื้อไวรัสได้ดียิ่งขึ้น
• ได้ชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวด้วยวิธีเนสเต็ด-พีซีอาร์ (Nested-PCR) ซึ่ง
จ�ำแนกระดับความรุนแรงของไวรัสได้ 4 ระดับ คือระดับการติดเชื้อรุนแรง ปาน
กลาง อ่อน และอ่อนมาก
• ได้ชุดตรวจโรคไวรัสหัวเหลือง ด้วยวิธีเซมิ-เนสเต็ด อาร์ที-พีซีอาร์ (Semi-nested
RT-PCR) สามารถแยกไวรัสหัวเหลืองซึ่งท�ำให้กุ้งตายอย่างเฉียบพลัน กับไวรัส
จีเอวี ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกันมาก
รายละเอียด :
“กุ้งกุลาด�ำ” เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ท�ำรายได้สูงให้กับประเทศไทยมานับสิบปี แต่ปัญหา
การระบาดของเชื้อไวรัสในกุ้งกุลาด�ำ ส่งผลให้การผลิตกุ้งกุลาด�ำลดลง การประยุกต์ ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุลน�ำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสในกุ้ง
โดยเทคนิคพีซีอาร์ (Polymerase Chain Reaction: PCR) หรือปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส ที่
สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสแม้ว่ามีไวรัสปริมาณน้อย ในขณะที่กุ้งยังไม่แสดงอาการของโรค เป็น
การเพิม่ ทางเลือกให้กบั เกษตรกรอีกทางหนึง่ ในการป้องกันโรค นอกเหนือจากการจัดการบ่อทีด่ ี
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ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สนับสนุน ศ.ดร. วิชัย
บุญแสง และคณะ พัฒนาชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่ม
ตัวควบคุมการทดลองภายใน (Internal control) เข้าไปในวิธีพีซีอาร์ (PCR) เพื่อใช้ก�ำจัดผล
ลบปลอมในกรณีทตี่ วั อย่างไม่มกี ารติดเชือ้ ไวรัส ขณะเดียวกันไดร้ ว่ มมือกับ Farming Intelligence
Tech. Corp. ประเทศไต้หวัน พัฒนาวิธีตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาวด้วยวิธีเนสเต็ด-พีซีอาร์
(Nested-PCR) ซึ่ง จ�ำแนกระดับ ความรุนแรงของไวรัสได้ 4 ระดับ คือระดับการติดเชื้อ
รุนแรง ปานกลาง อ่อน และอ่อนมาก โดยดูจากจ�ำนวนแถบของผลผลิตพีซีอาร์ที่เกิดขึ้น หาก
มีการติดเชื้อรุนแรงจะมีจ�ำนวนแถบมากกว่า
นอกจากนี้ ไบโอเทค ได้สนับสนุน ศ.ดร. วิชัย บุญแสง และคณะพัฒนาชุดตรวจโรค
ไวรัสหัวเหลือง พร้อมทั้งร่วมมือกับ CSIRO ประเทศออสเตรเลีย พัฒนาชุดตรวจด้วยวิธีเซมิเนสเต็ด อาร์ที-พีซีอาร์ (Semi-nested RT-PCR) เพื่อแยกไวรัสหัวเหลืองซึ่งท�ำให้กุ้งตาย
อย่างเฉียบพลันกับไวรัสจีเอวี ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกันมาก ช่วยให้เกษตรกร
ป้องกันโรคได้ถกู ต้อง และได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีให้กบั บริษทั Farming Intelligence Tech. Corp.
เพื่อเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายชุดตรวจดังกล่าว

ชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว กุงติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว

ชุดตรวจโรคไวรัสหัวเหลือง

กุงปกติและกุงติดเชื้อไวรัสหัวเหลือง

ชุดตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพีซีอาร์นี้ เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังโรค ใช้ตรวจหาการติด
เชื้อไวรัสหลายชนิดที่พบในกุ้งกุลาด�ำ ชุดตรวจดังกล่าวน�ำไปใช้ได้ง่าย รวดเร็ว มีความไวและ
จ�ำเพาะสูง ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาด�ำควบคุมการระบาดของโรคได้ทันท่วงที ช่วยประหยัด
เวลา และค่าใช้จ่าย รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรคัดเลือกลูกกุ้ง หรือพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่มีคุณภาพดี
ปลอดโรคไปเพาะเลีย้ งหรือขยายพันธุ์ เพื่อหยุดยัง้ หรือป้องกันโรคระบาดได้กอ่ นน�ำลูกกุง้ ลงบ่อ
หรือน�ำพ่อแม่พันธุ์ไปขยายพันธุ์
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ศ.ดร. วิชัย บุญแสง นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และ
ดร. นุสรา สิทธิดิลกรัตน์
หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง
สถานภาพของงานวิจัย : ถา่ ยทอดเทคโนโลยีให้กบั บริษทั Farming Intelligence Tech. Corp.
เพื่อเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
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รถสามล้อสิงห์ธำ�รงไทย

รถสามล้อสิงหธำ�รงไทย รุนพัฒนาใหมโดยหลักการออกแบบและการผลิตทางวิศวกรรม
ที่กำ�ลังอยูในระหวางการขึ้นทะเบียนกับกรมขนสงทางบก

ข้อมูลเบื้องต้น :
รถสามล้อสิงห์ธ�ำรงไทยคือนวัตกรรมของสามล้อสกายแล็ปขนาดเครื่องยนต์ 150 cc
ที่ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากด้วยวิธีการออกแบบและวิเคราะห์ โครงสร้าง
โดยหลักวิศกรรมขั้นสูงคือระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ (Finite Element Method, FEM) ผลที่
ได้ท�ำให้เกิดการปรับปรุงส่วนกลไกส�ำคัญต่างๆ เช่น รูปร่างโครงสร้าง chassis ระบบส่งก�ำลัง
ระบบกันสะเทือน ระบบเบรก ระบบเกียร์ถอยหลัง ระบบเสถียรภาพขณะวิ่ง และการเพิ่ม
พื้นที่บรรทุกภาระสิ่งของหรือผู้ โดยสาร ท�ำให้ได้รถที่มีทั้งสมรรถนะและรูปลักษณ์ทันสมัยน่าใช้
งานมากขึ้นกว่ารูปแบบทั่วไปที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน
จุดเด่นของงานวิจัย :
• โครงสรา้ งแข็งแรงทนทาน น�ำ้ หนักเบา และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม
ยานยนต์
• ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตเองภายในประเทศและมีค่าใช้จ่ายในการผลิตเพื่อเชิงพาณิชย์ต�่ำ
• ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการใช้ ง านแบบอเนกประสงค์ ไ ด้ ทั้ ง
การบรรทุกคนหรือสัมภาระสิ่งของต่างๆ หรือเป็นรถน�ำเที่ยวตามรีสอร์ตเมื่อเพิ่ม
ก�ำลังเครื่องยนต์เป็นขนาด 650 cc

การวิเคราะห์ โครงสร้างรถสามล้อสิงห์ธำ�รงไทย
ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ เพื่อปองกันการเกิด Plastic deformation
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รถสามล้อสิงห์ธ�ำรงไทย :
โดยทั่วไปรถสามล้อเครื่องที่เรียกกันว่า สกายแล็ป มีการใช้งานมากในพื้นที่บางส่วน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เพื่อใช้บรรทุกพืชผลทางเกษตรและเป็นรถโดยสาร
รับจ้างในบางกรณี รถดังกล่าวมีข้อด้อยที่ต้องท�ำการปรับปรุงหลายส่วน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตและเอ็มเทคที่ต้องการพัฒนารถรูปแบบใหม่ที่มีโครงสร้าง
ของรถเหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่มีความหลากหลาย มีเสถียรภาพในขณะรถวิ่งดีขึ้น และ
มีเกียรถ์ อยหลัง เพื่อน�ำไปใชง้ านทดแทนรถสามล้อเครื่องสกายแล็ปทีม่ กี ารใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั
วิธกี ารปรับปรุงและพัฒนารถสามลอ้ สิงหธ์ �ำรงไทย เริม่ ตัง้ แตก่ ารศึกษาขัน้ ตอนการผลิต
และประกอบรถรวมถึงสภาพการใชง้ านจริงในหลายๆ รูปแบบ แล้วจึงท�ำการก�ำหนดรายละเอียด
ทางวิศวกรรมต่างๆ ที่ต้องการปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นการการออกแบบโครงสร้าง chassis และ
กระบะบรรทุกด้วยการวิเคราะห์ โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ รวมถึงการปรับโครงสร้างของ
รถช่วงด้านหน้า การเพิ่มก�ำลังเครื่องยนต์เป็นขนาด 150 - 650 cc และย้ายต�ำแหน่งติดตั้ง
จากส่วนล้อหน้าไปยังส่วนล้อหลัง การใช้ระบบส่งก�ำลังแบบเพลาที่ติดตั้งชุดเฟือง differential
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดก�ำลังแบบต่อเนื่องคือขับเคลื่อนล้อหลังได้ทั้งด้านซ้าย - ขวา จึงเกิด
เสถียรภาพในขณะเข้าโค้ง การออกแบบระบบเปลี่ยนเกียร์ คันสตาร์ท และคันเบรกให้เหมาะ
ส
ม
กับสภาพใช้งาน การใช้ระบบเบรกเป็นดรัมเบรกท�ำให้เกิดประสิทธิภาพในการห้ามล้อ โดยเมื่อ
ไดร้ ถตน้ แบบในแตล่ ะรุน่ ก็จะท�ำการจ�ำลองสภาวะการใช้งานขณะมีภาระบรรทุกด้วยคอมพิวเตอร์
แล้วจึงทดสอบใช้งานจริงในภาคสนามเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ผลการประดิษฐ์ทั้งหมดท�ำให้รถสามล้อสิงห์ธ�ำรงไทยเกิดเสถียรภาพดีในขณะเข้าโค้ง
มีความปลอดภัยขณะหา้ มลอ้ โครงสรา้ งมีนำ�้ หนักนอ้ ยแตม่ คี วามแข็งแรงเพียงพอตอ่ การรองรับ
น�้ำหนักบรรทุกทั้งคนและสิ่งของ และมีรูปลักษณ์สวยงามทันสมัย ท�ำให้สามารถใช้งานได้แบบ
อเนกประสงค์ ซึง่ ปัจจุบนั ก�ำลังมีแผนขยายตลาดไปยังกลุม่ ท่องเทีย่ วทางพืน้ ทีภ่ าคใต้ทมี่ รี สี อร์ต
มากมาย ซึ่งก�ำลังมีความต้องการใช้รถน�ำเที่ยวขนาดเล็กเพื่อตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวชาว
ตา่ งประเทศ หรือการบรรทุกปาลม์ ออกจากสวน และยังช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าโดยการวางแผนส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตอันใกล้

รูปแบบรถสามล้อสกายแล็ปที่มีการใช้งานทั่วไป

รถสามล้อสิงห์ธำ�รงไทยที่พัฒนาใหม่
โดยหลักการออกแบบและการผลิตทางวิศวกรรม
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ตารางเปรียบเทียบสามล้อสกายแล็ปรูปแบบเดิมและสามล้อสิงห์ธ�ำรงไทยรูปแบบใหม่ :
สกายแล็ปรูปแบบทั่วไป

สกายแล็ปรูปแบบทั่วไป

เครื่องยนต์ขนาด 80 - 120 cc ติดตั้ง
บริเวณช่วงล้อหน้า

ใช้เครื่องยนต์สมรรถนะสูงขึ้นเป็น 150 - 650 cc
และเปลี่ยนตำ�แหน่งการติดตั้งเป็นช่วงล้อหลัง

โครงสร้าง Chassis ใช้วิธีการเชื่อมต่อท่อ
เหล็กที่มีอยู่แบบลองผิดลองถูก

วิเคราะห์ โครงสร้าง Chassis ด้วย FEM แล้ว
ออกแบบใหม่ให้ถกู ต้องตามหลักวิศวกรรมยานยนต์
เพือ่ ลดนำ�หนักโครงสรา้ งลงแตม่ คี วามแข็งแรงเพิม่ ขึน้

ล้อหลังขับเคลือ่ นได้ทง้ั ด้านซ้าย - ขวา แก้ไขปัญหา
ล้อหลังขับเคลื่อนด้านเดียว ทำ�ให้คนขับ
ต้องฝึกควบคุมการทรงตัวของรถไปยังด้าน เรือ่ งการทรงตัวของรถขณะเลี้ยวโค้ง แล้วสร้าง
linkage system เชื่อมโยงระบบการเปลี่ยนเกียร์
ใดด้านหนึ่ง เกิดโอกาสพลิกคว่ำ�ได้ง่าย
ไปด้านล้อหน้า เพื่อให้สะดวกต่อการขับขี
ห้ามล้อหรือหยุดรถด้วยวิธีการกระตุก
สายพานมู่เล่ที่ติดไว้กับล้อหลังด้านใดด้าน
หนึ่ง ซึ่งมีปัญหาเรื่องความอันตรายมาก
ขณะที่ถนนเปียกหรือฝนตก เพราะจะเกิด
การลื่นไถลและห้ามล้อไม่อยู่

เพิ่มประสิทธิภาพการห้ามล้อ
ดว้ ยระบบดรัมเบรกทีต่ ดิ ตัง้ กับสองลอ้ หลัง

ใช้ระบบดรัมเบรกติดตั้งที่ล้อหลังทั้งสองด้าน ทำ�ให้
สามารถหยุดรถแบบกะทันหันได้ โดยปลอดภัย

ชุดเพลาที่มีการติดตั้งชุดเฟือง Differential
เพื่อการถ่ายทอดกำ�ลังแบบต่อเนื่อง

เครื่องยนตขนาด 650 CC

หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ
ผศ. สุวิทย์ บุณยวานิชกุล ดร. ธนสาร อินทรก�ำธรชัย
นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล นายยศกร ประทุมวัลย์
นายปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ นายสุธี โอฬารฤทธินันท์ และ
นายประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล
โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
114 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 10210
สถานภาพของงานวิจัย :
• แบบค�ำขอสิทธิบัตรด้านการออกแบบ เลขที่ 098648 และ 098649
• ก�ำลังยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “สิงห์ธ�ำรงไทย”
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีและท�ำสัญญาอนุญาตใชส้ ทิ ธิใ์ หก้ บั บริษทั ธ�ำรงไทย 2003 จ�ำกัด
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจประมาณ 6.4 ล้านบาท/ปี
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เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก
โดยใช้ก๊าซช่วย

ข้อมูลเบื้องต้น :
เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้ก๊าซช่วยเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างใหม่และมีแนวโน้มที่
จะเติบโตอยา่ งรวดเร็วในอุตสาหกรรมชิน้ สว่ นพลาสติกของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ เนื่องจาก
สามารถแกป้ ญ
ั หาทางเทคนิคเรื่องการยุบตัวและการหดตัวของผลิตภัณฑ์กลุม่ พอลิเมอร์ได้เป็น
อย่างดี หลักการของการฉีดพลาสติกโดยใช้ก๊าซช่วยคือ พลาสติกหลอมเหลวจะถูกฉีดเข้าไป
เป็นโครงร่างชั้นนอก (skin) ของชิ้นงาน จากนั้นก๊าซจะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ตัวเดียวกันเพื่อ
เป็นชั้นใน (core) โดยจะฉีดพร้อมๆ กับพลาสติกหลอมเหลวตัวแรกหรือจะฉีดช้ากว่า ขึ้นอยู่
กับการควบคุมความหน่วงของเวลาในการฉีด ผลทีเ่ กิดขึน้ ท�ำใหช้ นิ้ งานพลาสติกมีผวิ ตึงสวยงาม
ลดการหดตัว (no sink) มีความทนต่อแรงกระแทกดีขนึ้ โดยทีน่ ำ�้ หนักเบากว่าเดิม และลดต้นทุน
การผลิตได้
จุดเด่นของงานวิจัย :
• โครงสร้างแข็งแรง
• ลด cycle time ของกระบวนการผลิต เพราะการเย็นตัวของชิ้นงานเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากการใช้ก๊าซฉีด
• ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ holding pressure จึงช่วยลดการใช้พลังงาน
• เพิ่มศักยภาพการขึ้นรูปชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ โดยใช้เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก
เพราะใช้ clamping force เพียง 1 ใน 3 ส่วนของก�ำลังงานทั้งหมดเท่านั้น
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ชิ้นงาน Grip Assist Handle รุ่น “XP-model” ในรถยนต์ Space Wagon ของ Mitsubishi ที่ ได้มี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้ก๊าซช่วยให้กับบริษัท แอมพาส อินดัสตรี จ�ำกัด ประกอบด้วยเทคนิค
การออกแบบและผลิตที่ส�ำคัญ 3 ขั้นตอน คือ
1. การออกแบบรูปร่างโครงสร้างชิ้นงานและการเลือกใช้ชนิดพลาสติกอย่างเหมาะสมตามคุณลักษณะที่
ตอ้ งการ ดว้ ยการใชค้ อมพิวเตอร์ชว่ ยสรา้ งแบบจ�ำลองการไหลของพลาสติกขณะฉีดขึน้ รูปโดยใชก้ า๊ ซช่วย
2. ขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ออกแบบเป็นพิเศษส�ำหรับการฉีดขึ้นรูปโดยใช้
ก๊าซช่วย
3. วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงานที่ขึ้นรูปส�ำเร็จแล้วตามมาตรฐานที่ก�ำหนด

รายละเอียด :
เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกมีมานานกว่า 30 ปี หากแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม
ที่มีข้อจ�ำกัด กล่าวคือ ในกรณีของชิ้นงานที่มีความหนามากกว่า 4 มิลลิเมตร หรือชิ้นงานที่มี
ส่วนเสริมความแข็งแรง (rib) เพิ่มขึ้นมา เมื่อท�ำการฉีดพลาสติกหลอมเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์
ของชิ้นงานประเภทนี้ ผลที่ได้คือชิ้นงานจะมีปัญหาเรื่องรอยยุบ ดังนั้น เทคนิคการฉีดพลาสติก
โดยใช้ก๊าซช่วยจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถน�ำมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยการฉีดก๊าซเฉื่อย
ประเภทไนโตรเจน หรือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในชั้นกลางของชิ้นงาน ก๊าซที่ฉีดเข้าไปภาย
ในจะไปช่วยดันส่วนที่มีการยุบตัวให้เรียบตึงแนบผนังแม่พิมพ์ ท�ำให้ผิวด้านนอกของชิ้นงาน
เรียบและสวยงาม ส่วน micro bubble จะไปท�ำให้เกิด void ขนาดเล็กมากกระจายอยู่ตรง
บริเวณ core ด้านในของชิ้นงาน ท�ำหน้าที่ซับแรงกระท�ำต่างๆ ที่มีต่อชิ้นงาน จึงท�ำให้มี
ความทนทานดีขึ้น
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เครื่องฉีดพลาสติกแบบดัง้ เดิมทีม่ อี ยูท่ วั่ ไปในอุตสาหกรรม สามารถปรับปรุงและพัฒนา
ให้ ใชเ้ ทคโนโลยีการฉีดพลาสติกแบบใช้กา๊ ซชว่ ยได้โดยไมย่ าก เพียงแตต่ ดิ ตัง้ ชุดเครื่องมือก�ำเนิด
ก๊าซความดันสูงประมาณ 330 bar พร้อมหัวฉีดหรือเข็มฉีดก๊าซเพิ่มเข้าไปในระบบเท่านั้น ก็จะ
เพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีให้สูงขึ้นได้แล้วโดยปัจจุบันทีมวิจัยก�ำลังวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์
เสริมดังกล่าวเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีต้นทุนต�่ำกว่าการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
เพื่อตอ้ งการเผยแพรเ่ ทคโนโลยีการฉีดพลาสติกแบบใช้กา๊ ซช่วยให้กบั อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก
ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยังมีการใช้เครื่องดังกล่าวน้อยมากคือไม่ถึง 30 เครื่อง
ข้อดีของการใช้เทคนิคการฉีดก๊าซร่วมกับการฉีดพลาสติกแบบดั้งเดิมคือ ช่วยลด
การหดตัวของชิ้นงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชิ้นงานที่มีความหนามากกว่า 4 มิลลิเมตร ท�ำให้ลด
ปริมาณชิ้นงานที่เสียเนื่องจากการยุบตัวและเสียรูปของชิ้นงานให้เหลือไม่เกิน 1% และถ้าหาก
ใช้ก๊าซเย็นแทนที่ก็จะช่วยลดเวลาในการผลิตได้อย่างน้อย 20 - 30% เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิต รวมถึงต้นทุนในการผลิตที่สามารถท�ำให้ลดลงได้ถึง 20% อันเนื่องมาจากการลด
ปริมาณพลาสติกที่ใช้ ท�ำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ เช่น
ชิ้นส่วนรถยนต์ Grip assist handle, Bumper, Side mirror, Door handle, Door inner panel
และ Filter housing เป็นต้น

Gas Injection Controller

Gas Injection Module

Gas Injection Unit

หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ และกลุ่มวิศวกรรมพลาสติก
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
114 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 10210
สถานภาพของงานวิจัย : ถ่ายทอดเทคโนโลยีและท�ำสัญญาอนุญาตการใช้สิทธิ์ ให้กับ
บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จ�ำกัด
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โปรแกรมช่วยวางแผนการจัดฟัน
“CephSmile”
Cephalometric Analysis and
Treatment Simulation Software

ข้อมูลเบื้องต้น :
โปรแกรม CephSmile เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยวาดรอยของรูปร่าง กะโหลก
ศีรษะใบหน้าด้านข้าง ทั้งที่ส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อ soft tissue จากจุดส�ำคัญ
ในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ที่ก�ำหนดโดยทันตแพทย์ นอกจากนี้ CephSmile ยังช่วย
ค�ำนวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Cephalometric Analysis) ที่มีความส�ำคัญและ
ใช้วิเคราะห์ โครงสร้างลักษณะใบหน้าด้านข้าง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนการจัดฟัน
จุดเด่นของโปรแกรม CephSmile :
• CephSmile ช่วยให้ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางทันตกรรม และด้วย
ระบบจัดเก็บข้อมูลท�ำให้สะดวกในการดูประวัติข้อมูลคนไข้ได้ตลอดการรักษา
• ชว่ ยลดตน้ ทุนในการน�ำเข้าโปรแกรมวางแผนการจัดฟันของต่างประเทศทีม่ รี าคาสูง
• อ�ำนวยความสะดวกใหท้ นั ตแพทย์ในการก�ำหนดจุดส�ำคัญที่ใช้ ในการวิเคราะหภ์ าพ
ด้วยเทคนิค Local Contrast Enhancement ท�ำให้ทันตแพทย์เห็นบริเวณที่เป็น
soft tissue ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
• โปรแกรม CephSmile ได้ประยุกต์ ให้เหมาะสมกับรูปร่างและลักษณะศีรษะของ
คนไทย
• สามารถท�ำการพิมพ์ บันทึก ข้อมูลต่างๆ ได้ เพื่อใช้ ในการเปรียบเทียบ ก่อนและ
หลังรักษาในโปรแกรมที่ชื่อว่า Superimposition
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รายละเอียด :
ปัจจุบันในการจัดฟัน ทันตแพทย์จะท�ำการถ่ายภาพเอกซเรย์ด้านข้างของใบหน้าแล้ว
ท�ำการร่างเค้าโครงของใบหน้า กราม ฟัน พร้อมทั้งค�ำนวณระยะและมุมต่างๆ ด้วยอุปกรณ์
เครื่องเขียน ซึ่งท�ำให้เสียเวลา และไม่สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล และไม่สามารถเปรียบเทียบ
ข้อมูลของผู้ป่วยรายเดียวกันที่เข้ามาท�ำการดัดฟันในแต่ละช่วงระยะเวลาได้
ศูนยเ์ ทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสแ์ ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาโปรแกรม CephSmile เพื่อช่วยในการวางแผนการจัดฟัน
โปรแกรม CephSmile นี้มีฟังก์ชั่นการท�ำงานที่ช่วยวิเคราะห์ค่าต่างๆ ที่จ�ำเป็นในการจัดฟัน
มากมาย อาทิเช่น
• ฟังก์ชั่นวิเคราะห์ค่าเซฟาโลเมตริก (Cephalometric Analysis) ที่ใช้วิเคราะห์
โครงสร้างลักษณะใบหน้าด้านข้าง
• ฟังก์ชั่นจ�ำลองการเปลี่ยนแปลงใบหน้าหลังการจัดฟัน (Treatment Simulation
Function)
• ฟั ง ก ์ ชั่ น เปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงค่ า Cephalometric Analysis
(Superimposition)
นอกจากนี้ทีมผู้วิจัยได้ ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ การแปลงภาพกราฟิกและ
ระเบียบวิธีค�ำนวณเชิงตัวเลขเพื่อให้ โปรแกรม CephSmile สามารถท�ำการปรับแต่งส่วนโค้ง
ให้เข้าที่ พร้อมกลึงเส้นแนวให้เรียบเพื่อให้ได้เส้นแนวจากจุดหลักเพียงไม่กี่จุด จากนั้นจึงมี
การค�ำนวณหาค่ามุมและระยะต่างๆ ตามหลักตรีโกณมิติ แล้วให้เปรียบเทียบผลที่ ได้กับค่า
มาตรฐานส�ำหรับคนไทยโดยเฉพาะ
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นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต
ใชเทคนิค Thin Plate Spine และ
Geometric Transformation กั บ
การคาดการณ ใบหนาหลังการดัดฟน

ดวยเทคนิค Local Contrast Enhancement ทำ�ใหทันตแพทยกำ�หนดจุดสำ�คัญที่ใช ใน
การวิเคราะหภาพไดงายขึ้น เนื่องจากทันตแพทยจะเห็นสวนของบริเวณ Soft Tissue ไดชัดเจน
ขึ้น
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน นายวิศรุต พลสิทธิ์
ดร. สุธี ผู้เจริญชนะชัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ท.พ. นายสุรชัย เดชคุณากร ท.พ. วรรณา สุชาโต
ท.พ. นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์ ท.พ.ดร. พีรพงศ์ สันติวงศ์ ภาควิชา
ทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานภาพของงานวิจัย : ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับบริษัท ไบโอเมท จ�ำกัด
ไปในปี พ.ศ. 2548 และมีการน�ำไปใช้แล้วจ�ำนวน 15 ชุด
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อุปกรณ์วัดความดัน

ในหลอดเลือดหัวใจ
“Intravenous Blood Pressure Sensor”

ข้อมูลเบื้องต้น :
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ประสบความส�ำเร็จในการผลิตไมโครชิพเซนเซอร์
(microchip sensors) เพื่อใช้เป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรับผลิตภัณฑ์สายวัดแรงดันในหลอดเลือด
หัวใจ (pressure wire) ของบริษัท ราดิ เมดิคอลซิสเต็ม จ�ำกัด (RADI Medical Systems)
ประเทศสวีเดน เพื่อช่วยในการตรวจวัดความดันในเลือดซึ่งเป็นส่วนประกอบของการรักษา
แบบใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
จุดเด่นของงานวิจัย :
• เป็ น หั ว วั ด เซ็ น เซอร์ ที่ มี ส ่ ว นส�ำคั ญ ส�ำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สายวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจเพื่อช่วยในการตรวจ
วัดความดันในเลือดซึ่งเป็นส่วนประกอบของการรักษา
แบบใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
•		เซ็นเซอร์มีความไวในการตอบสนองสูง (sensitivity)
เนื่องจากสามารถผลิตไดอะแฟรมได้บางลง
• สามารถต่อยอดหัววัดเซ็นเซอร์นี้ ไปสู่ผลงานอื่นๆ เช่น
ระบบตรวจสอบความดันลมยางขณะขับขี่
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รายละเอียด :
ปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ทีต่ อ้ งการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจ
ได้มีทางเลือกใหม่ในการตรวจดูการตีบแคบของหลอดเลือดหัวใจ โดย ศูนย์เทคโนโลยีไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ได้พัฒนากระบวนการผลิตไมโครชิพเซนเซอร์ โดยใช้เทคโนโลยี
surface MEMs ซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของสายการผลิตวงจรรวม (CMOS) โดยชิพนี้มีขนาด
กว้างเพียง 140 ไมครอน และยาว 1,300 ไมครอน (เส้นผมคนเรามีขนาด 100 - 400 ไมครอน)
โดยชิปดังกล่าวนี้จะถูกน�ำไปใช้เป็นหัวเซ็นเซอร์ของสายวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งใน
การรักษาผูป้ ว่ ยโรคหัวใจนัน้ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจะท�ำการสอดสายวัดตรงเส้นเลือดใหญ่บริเวณขาหนีบ
และบังคับสายให้ขึ้นไปสู่หลอดเลือดหัวใจ เพื่อตรวจสอบบริเวณที่มีการอุดตันของเส้นเลือด
เมื่อพบต�ำแหน่งที่มีการอุดตันของเส้นเลือด ชิพจะแปลงระดับความดันเลือดไปเป็นสัญญาณ
ไฟฟ้าไปยังเครื่องรับ เพื่อแสดงผลออกทางมอนิเตอร์ จากนั้นแพทย์จะท�ำการรักษาบริเวณที่
เสน้ เลือดอุดตันหรือหลอดเลือดตีบทีจ่ ะต้องท�ำบอลลูนนัน้ ๆ ด้วยวิธกี ารรักษาแบบใหม่นจี้ ะช่วย
ให้แพทย์รักษาได้ตรงจุดและแม่นย�ำยิ่งขึ้น
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ภายใต้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
นักวิจัยเจาของโครงการ : ทีม TMEC
สถานภาพของงานวิจัย : ผ่านการทดสอบทั้งเชิงเทคนิคและการน�ำไปใช้งานในคนไข้จริงทั้ง
ในสวีเดนและประเทศไทย
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ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำ�ร้อน

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
(Photovoltaic/Thermal (PVT) solar System)

ข้อมูลเบื้องต้น :
ระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าและน�้ำร้อนได้ ในเวลาเดียวกัน โดยใช้อุปกรณ์ชุดเดียวกัน
ท�ำให้ระบบมีจุดคุ้มทุนเร็วขึ้น
จุดเด่นของงานวิจัย :
• จุดคุ้มทุนของระบบฯ อยู่ที่ 6 ปี ในขณะที่จุดคุ้มทุนของเซลล์แสงอาทิตย์ปกติ
ปัจจุบันอยู่ที่ 15 ปี
• ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Amorphous Silicon ที่ประสิทธิภาพไม่ลดลงเมื่อ
อุณหภูมขิ องแผงสูงขึน้ ท�ำให้ไม่เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย
ขณะใช้งาน
• ต้นทุนของระบบถูกกว่าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่แยกกัน
กับระบบผลิตน�้ำร้อนเพียงอย่างเดียว
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รายละเอียด :
ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพในการน�ำพลั ง งานแสง
อาทิตย์มาใช้เป็นอย่างมาก จากผลการวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2542
พบว่า ประเทศไทยมีค่าพลังงานแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อ
ปีของพื้นที่ทั่วประเทศเท่ากับ 5kWh/M2-day กอปรกับ
ความต้องการใช้ ไฟฟ้าและน�้ำร้อนในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและบ้านพักอาศัย
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น การน�ำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งถือ
ว่าเป็นพลังงานที่ประเทศไทยมีศักยภาพและเป็นพลังงานที่
สะอาด เป็นหนทางที่จะช่วยในการประหยัดพลังงงานและ
ค่าใช้จ่ายของประเทศ
ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า และน�้ำ ร้ อ นด้ ว ยพลั ง งานแสง
อาทิตย์ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัสซิลิกอนที่
ประสิทธิภาพไม่ลดลงเมื่ออุณหภูมิแผงสูงขึ้นเปนตัวรับรังสี
แสงอาทิตยฝมือคนไทย
เซลล์แสงอาทิตย์จะเปลี่ยนแสงอาทิตย์ช่วงตามองเห็นได้ ใหทเซลล
ั้งไฟฟาและน้ำ�รอนในระบบเดียว
(Visible) เป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วต่อเข้ากับระบบสายส่งส่วน
ในราคาที่ถูกกวา
แผ ่ น โลหะด ้ า นล ่ า งจะเปลี่ ย นแสงอาทิ ต ย์ ช ่ ว งอิ น ฟาเรด
(Infrared) เป็นความร้อนที่ ได้จะถูกน�ำไปใช้งานในรูปแบบของน�้ำร้อน ระบบฯ สามารถพัฒนา
ใช้งานร่วมกับระบบความร้อนช่วยอื่นๆ ได้ เช่น ระบบปั๊มความร้อน และระบบปรับอากาศ
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (ISET)
สังกัดศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย : ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. พอพนธ์ สิชฌนุกฤษณ์ นายทิพย์จักร นวลบุญเรือง 		
นายสิริมงคล ใจกล้า นายจิรพงษ์ พงษ์สีทอง
สถานภาพของงานวิจัย :
• ยื่นขอรับสิทธิบัตร “เครื่องท�ำน�้ำร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
แบบอะมอร์ฟัสซิลิกอน”
• ติดตัง้ ระบบเพื่อใช้งานจริงแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบางละมุง, กองพันทหาร
สารวัตรที่ 11, โรงอาหาร ส่วนงานกลาง ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทเอกชนไปแล้ว 7 ราย ได้แก่ บริษัท อาร์.ดี.เทค แอนด์
เอนเนอจี จ�ำกัด, บริษัท แสงมิตร อิเลคตริค จ�ำกัด, บริษัท รุ่งแสงฟ้าอิเลคตริค
จ�ำกัด, บริษทั สยามพัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อม จ�ำกัด, บริษทั ไทย-เอเยนซี เอ็นยีเนียริ่ง จ�ำกัด, บริษัท ลีโอนิคส์ จ�ำกัด และบริษัท แอดวาซ์ เทอร์ โมโซลูชั่น จ�ำกัด
• ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาเพื่อลดต้นทุนของระบบให้ตำ�่ ลงกว่าเดิม และสามารถ
ใช้งานร่วมกับระบบอื่นได้ เช่น ใช้งานร่วมกับระบบปรับอากาศ (ติดตั้งที่อาคาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง ถนนโยธี)
• ได้รับรางวัล Energy award 2005 จากกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy
Award 2005
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ทอ่ นพันธุป์ ทุมมาและขิงขนาดเล็ก

ข้อมูลเบื้องต้น :
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายในการขยายพันธุ์พืช มีการน�ำ
ไปใช้กับพืชที่มีการขยายพันธุ์ โดยใช้หัวหรือท่อนพันธุ์ เพราะง่ายและสะดวกต่อการเก็บรักษา
เพื่อใชป้ ลูกทัง้ ในและนอกฤดู สามารถน�ำหัวหรือท่อนพันธุจ์ ากขวนลงปลูกในสภาพธรรมชาติได้
โดยมีการรอดชีวติ สูง ปัจจุบนั ทัว่ โลกมีความส�ำเร็จในการผลิตหัวพันธุข์ นาดเล็กในพืชหลายชนิด
เช่น กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ ลิลลี่ แกลดิโอลัส และกลุ่มพืชอาหาร ได้แก่ มันฝรั่งและ
หัวหอม
จุดเด่นของงานวิจัย :
• การใช้ท่อนพันธุ์ขนาดเล็ก ท�ำให้อัตราการรอดชีวิตในแปลงปลูกสูง
• ปลอดดรคและลดระยะเวลาการปลูก
• สะดวกต่อการเก็บรักษาต้นพันธุ์ สามารถน�ำไปปลูกนอกฤดู
รายละเอียด :
พืชหัว เป็นพืชที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์ เช่น ขิง เมื่อน�ำไปแปรรูปจะมีมูลค่าใน
การส่งออกสูงถึง 1,200 ล้านบาท หรือพืชหัวที่เป็นดอกไม้ ได้แก่ ปทุมมา ซึ่งเป็นดอกไม้ชนิด

ใหม่ที่มีศักยภาพในการส่งออกสูงมาก โดยสูงเป็นอันดับ 2 รองจากกล้วยไม้ แม้ ในปัจจุบันมี
มูลค่าการส่งออกเพียงประมาณ 30 ล้านบาท แต่ความต้องการหัวปทุมมามีสูงถึง 200 ล้าน
บาท โดยมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิเช่น ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส
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อิสราเอล ซึง่ ถือเป็นตลาดทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีก�ำลังซือ้ สูง นอกจากนีเ้ ริม่ มีการขยายตลาดส่งออก
ไปยังสหรัฐอเมริกา แอฟริกา จีน และไต้หวัน โดยมีความต้องการหัวพันธุ์ 2.3 ล้านหัวต่อปี
แต่ปัญหาส�ำคัญในการผลิตพืชหัวคือ โรคเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเมื่อมีการระบาดอย่าง
รุนแรงจะท�ำให้เกิดการสูญเสียสูงถึงร้อยละ 50 หากไม่เร่งแก้ไข อาจมีผลให้สูญเสียโอกาสทาง
การตลาดได้
สวทช. ได้ พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ท่ อ น
พันธุ์ขิงและปทุมมาขนาดเล็กปลอดโรค โดยใช้เทคนิค
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นผลส�ำเร็จ โดยได้จดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรต่อกระบวนการผลิตของพืชทั้ง 2 ไว้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ทอ่ นพันธุข์ งิ ขนาดเล็กปลอดโรคให้กบั บริษทั บางกอก ฟ
ลาวเออร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด, บริษัท ปากเกร็ด ฟลอริคัลเจอร์ จ�ำกัด และห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ประยูรออคิดส์
ในส่วนของปทุมมาได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
บริษัท ปากเกร็ด ฟลอริคัลเจอร์ จ�ำกัด โดยในขณะนี้ ได้
พัฒนาระบบการผลิตท่อนพันธุ์ปทุมมาในแปลงปลูกให้
ได้หัวพันธุ์ที่มีขนาดมาตรฐานส�ำหรับการส่งออก โดย
สามารถผลิตรากตุ้มได้มากกว่า 3 ตุ้มต่อหัว และปัจจุบัน
ได้มกี ารน�ำท่อนพันธุป์ ทุมมาขนาดเล็กนี้ ไปทดสอบในแปลงปลูกเกษตรกรทีผ่ ลิตท่อนพันธุป์ ทุมมา
ส่งออกตลาดต่างประเทศ คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ การใช้ทอ่ นพันธุข์ นาดเล็กส�ำหรับการผลิต
หัวพันธุ์ปทุมมาคุณภาพดีจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ดร. ธราธร ทีรฆฐิติ ดร. เฉลิมพล เกิดมณี
นางปิยสุดา คงแก้ว นายวิชิต แพพูล
สถานภาพของงานวิจัย :
• จดอนุสิทธิบัตรเรื่อง “กรรมวีการชักน�ำการผลิตท่อนพันธุ์ขนาดเล็กของปทุมมา”
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ บริษัท ปากเกร็ด ฟลอริคัลเจอร์ จ�ำกัด
• น�ำท่อนพันธุ์ปทุมมาขนาดเล็กนี้ ไปทดสอบในแปลงปลูกเกาตรกรที่ผลิตท่อนพันธุ์
ปทุมมาส่งออกตลาดต่างประเทศ
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การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ
เพื่อยืดอายุผลิตผลสด

ข้อมูลเบื้องต้น :
ผักและผลไม้สดที่ปลูกในประเทศ
ไทย มักเสื่อมสภาพได้ง่ายกว่าประเทศใน
เขตหนาว การเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วนี้
สรา้ งความสูญเสียแกเ่ กษตรกรและผูจ้ �ำหน่าย
ผักและผลไม้ทั้งในประเทศและส่งออกต่าง
ประเทศ ท�ำให้มีความพยายามที่จะจัดการ
ผลิตผลหลังเก็บเกีย่ วอย่างเหมาะสมและการเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทสี่ ามารถรักษาคุณภาพของผัก
และผลไม้สดหลังเก็บเกีย่ วให้คงความสดนานขึ้นตามที่ต้องการ
จุดเด่นของงานวิจัย :
• การรักษาสภาพความสดใหม่ให้กบั ผลิตผลการเกษตรได้นานขึน้ จะช่วยลดความสูญเสีย
จากการขนส่งและวางจ�ำหน่ายได้เป็นอย่างมาก
• การดัดแปลงสมบัติของฟิล์มที่ใช้ท�ำบรรจุภัณฑ์ ท�ำให้สภาวะบรรยากาศภายในถึง
บรรจุมีความสมดุล ยืดระยะการเก็บรักษาผักและผลไม้สดเพิ่มขึ้น 2 - 5 เท่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับฟิล์มพลาสติกทั่วไปทั้งแบบเจาะรูและไม่เจาะรู
• ฟิล์มที่ผลิตขึ้นเองมีราคาต่อหน่วยถูกกว่าฟิล์มแอคทีฟที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
3 - 7 เท่า
• ถุงบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาได้มีความบางแต่ยังคงความแข็งแรงระหว่างการใช้งาน จึง
ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพราะใช้วัตถุดิบเม็ดพลาสติกน้อยกว่า
รายละเอียด :
งานวิจัยเริ่มต้นจากการน�ำปัญหาของผุ้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมผักและผลไม้สด
ของไทย ที่ต้องการได้เทคโนโลยีที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลมาเป็นโจทย์วิจัยเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการส่งอออกผักและผลไม้ที่มีมูลค่าสูงแต่เน่าเสียง่าย

จากความรูพ้ นื้ ฐานดา้ นสรีรวิทยาของผลิตผลทางเกษตรพบว่า พืชผักผลไม้แต่ละชนิด
มีอัตราการหายใจที่แตกต่างกัน โดยผลิตผลที่มีอัตราการหายใจสูงจะมีอายุการเก็บรักษาสั้น
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ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมกับหลักการส�ำคัญของด้านคุณสมบัติ
วัสดุที่ใช้ท�ำบรรจุภัณฑ์พบว่า ฟิล์มพลาสติกที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติยอมให้ก๊าซออกซิเจน ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซเอทิลีน และความชื้นแพร่ผ่านด้วยอัตราที่เหมาะสม ดังนั้น การท�ำให้
ฟิล์มสามารถแปลงสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุให้เป็นสภาวะสมดุล (Equilibrium
Modified Atmosphere: EMA) จะส่งผลให้พืชผักผลไม้ที่ใส่ไว้ภายในบรรจุภัณฑ์เกิดการชะลอ
การหายใจ การคายน�้ำและลดการเสื่อมสภาพลงได้ ซึ่งกลไกบรรจุภัณฑ์ EMA นี้ เป็นหลักการ
หนึ่งของบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟที่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีการรักษาความสดและ
การถนอมอาหารแห่งศตวรรษที่ 21

ถ้าน�ำคุณสมบัติของฟิล์มแอคทีฟไปเปรียบเทียบฟิล์มพลาสติกทั่วไปทั้งประเภทเจาะ
รูขนาดใหญ่และไม่เจาะรูที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเวลานี้ จะพบว่า ฟิล์มแอคทีฟที่สามารถดัด
แปลงบรรยากาศแบบสมดุลได้นี้ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาความสดใหม่ของผลิตผลได้มากกว่า
2 - 5 เท่า เพราะฟิล์มเจาะรูขนาดใหญ่ยอมให้ก๊าซและความชื้นผ่านมากเกินไป ท�ำให้ผลิตผล
ที่บรจุไว้ภายในสูญเสียน�้ำมาก ไม่เหมาะกับการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผล ในขณะที่ฟิล์ม
พลาสติกที่ไม่เจาะรูทแี่ ม้จะดัดแปลงสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภณ
ั ฑ์แล้ว กลับท�ำให้ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์สะสมค้างมากเกินไปและออกซิเจนผ่านน้อยเกินไป ท�ำให้ผลิตผลภายใน
บรรจุภัณฑ์มีกลิ่นและรสชาติผิดปกติได้
ปัจจุบัน ผลงานวิจัยฟิล์มบรรจุภัณฑ์
แอคทีฟเริ่มมีการจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว
โดยการท�ำสัญญาให้สิทธิการผลิตกับบริษัท
สมาร์ทแพค รีเสอร์ช จ�ำกัด เพื่อน�ำไปผลิต
ให้แก่ผู้ส่งออกผลิตผลสดไปยังต่างประเทศ
เช่น ญี่ปุ่น และยุโรป นอกจากนี้ยังใช้บรรจุ
ผลิตผลสดเพื่อจ�ำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตใน
ประเทศ เช่น TOPS โดยในรอบปีที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นการจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์
ได้ ใช้บรรจุผักและผลไม้สด เพื่อส่งออกมีมูลค่ากว่า 21 ล้านบาท โดยฟิล์มแอคทีฟนี้ ช่วยลด
การสูญเสียได้ถึง 15% - 30% สิ่งส�ำคัญคือ ถุงบรรจุที่ผลิตจากฟิล์มแอคทีฟมีราคาต่อหน่วย
ถูกกว่าถุงบรรจุที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ 3 - 7 เท่า แต่กลับมีราคาใกล้เคียงกับฟิล์มที่ใช้ท�ำถุง
พลาสติกทั่วไปในปัจจุบันและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตได้มีความบางกว่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไป แต่ยังคง
ความแข็งแรงระหว่างใช้งาน ท�ำให้ช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกและลดปริมาณซากที่เป็น
ปัญหาใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
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หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ
รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ นายนภดล เกิดดอนแฝก
นายวราวุธ ภัทโรพงศ์ นางสาวตติยา ตรงสถิตกุล 			
นางสาวสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ และนางสาวเสาวภา ไชยวงศ์
สถานภาพของงานวิจัย :
• จดสิทธิบตั ร “ฟิลม์ พลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์ดดั แปลงสภาวะบรรยากาศเพื่อยืดอายุและ
รักษาคุณภาพของผลิตผลสด”
• ท�ำสั ญ ญาการใช้ สิ ท ธิ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท สมาร์ ท แพค รี เ สอร์ ช จ�ำกั ด ในการน�ำ
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แอคทีฟไปผลิตให้แก่ผู้ส่งออกและฟิล์มแอคทีฟนี้ ช่วยลด
การสูญสียผลิตผลสดได้ถึง 15% - 30%
• ผลงานวิจัยได้รับรางวัลเหรียญเงินจากงาน “53rd World Exhibition, Research &
New Technology BRUSSEL EUREKA 2004” ประเทศเบลเยี่ยม
• นักวิจัยได้รับ รางวัลกลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่นประจ�ำปี 2548 จากมูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
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VAJA ซอฟต์แวร์สังเคราะห์
เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง

ข้อมูลเบื้องต้น :
เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยี Textto-Speech Synthesis ที่ช่วยแปลงข้อความ
จากตั ว หนั ง สื อ ภาษาไทยให ้ ม าเป ็ น เสี ย งพู ด
ภาษาไทย โดยสามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ ในงาน
ต่างๆ ได้หลากหลาย อาทิเช่น อุปกรณ์ช่วย
เหลือคนพิการ ที่ช่วยในการอ่านข้อความบน
เว็บไซต์หรือพัฒนาใช้รว่ มกับโทรศัพท์มอื ถือ ใน
การรั บ ฟั ง อี เ มล ์ แ ละข ้ อ มู ล ข ่ า วสารผ ่ า นทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จุดเด่นของงานวิจัย :
• สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยได้แทบทุกค�ำ เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์ค�ำอ่านที่
สามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่ค�ำที่ไม่เคยปรากฏในพจนานุกรม
• ผู้ ใช้สามารถเพิ่มค�ำเฉพาะพร้อมทั้งค�ำอ่านได้อย่างอิสระ
• สร้างเป็น software library ที่สะดวกส�ำหรับผู้น�ำไปพัฒนาต่อ
รายละเอียด :
เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูด เป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างเสียงค�ำพูดใดๆ ได้ตาม
ความต้องการ ซึ่งในการใช้งานส่วนใหญ่จะต้องใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีดานการประมวลผล
ภาษา (Language Processing technology) ท�ำให้ได้เทคโนโ,ยีสังเคราะห์เสียงจากข้อความ
(Text-to-Speech Synthesis: TTS) ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้กับข้อความภาษาไทยเพื่อหา
วิธีอ่านข้อความแล้วแปลงข้อความจากตัวหนังสือภาษาไทยให้เป็นเสียงพูดภาษาไทย
ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง (VAJA) สามารถสังเคราะห์เสียง
พูดภาษาไทยได้ทุกค�ำ เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์ค�ำอ่านที่สามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่ค�ำที่ ไม่เคย
ปรากฏในพจนานุกรม นอกจากนี้ ผู้ ใช้สามารถเพิ่มค�ำเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล พร้อมทั้งก�ำหนด
ค�ำอ่านได้อย่างอิสระ เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถแปลงข้อความมาเป็นเสียงพูดได้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ ใช้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเป็นซอฟต์แวร์ ไลบรารี่ที่สะดวกส�ำหรับผู้น�ำ
ไปพัฒนาต่อ
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ประโยชน์ ข องการประยุกต ์ ใช้เทคโนโลยี
สังเคราะห์เสียงพูด ได้แก่
• ส า ม า ร ถ น�ำ เ ท ค โ น โ ล ยี
สังเคราะห์เสียงพูดมาแปลง
ข่ า วสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี
ปริ ม าณมากและมี ก ารปรั บ
เปลีย่ นตลอดเวลา เช่น การส่ง
ข่าวสารผ่าน Voice Message
การรายงานข่าวการวิเคราะห์
หุ้น มาเป็นเสียงพูดเพื่อให้ผู้รบั ข่าวสารได้รบั ข่าวทีท่ นั สมัยอยู่ตลอดเวลา
• สามารถเผยแพร่ข่าวสารผ่านเครือข่ายพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว เช่น เครือข่ายโทรศัพท์
บ้าน โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต ซึ่งการเผยแพร่ทางเสียงเป็นวีการพื้นฐาน
ที่เข้าถึงได้ทุกเครือข่ายดดยไม่ต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม
• ผู้รับข่าวสารสามารถรับข่าวสารโดยไม่ต้องละจากกิจกรรมที่ท�ำอยู่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่ผู้รับอยู่ในภาวะที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น ขณะขับขี่รถยนต์
• สามารถประยุกต์ ใช้กับอุปกรณืสื่อสารอื่นๆ เช่น ผู ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลโดย
โทรสาร ในขณะทีผ่ รู้ บั ปลายทางสามารถรับฟังขอ้ ความบนเอกสารโดยโทรศัพท์ วั่ ไป
• การเพิ่มโอกาสให้คนพิการ เช่น โปรแกรมอ่านข้อมูลเพื่อคนตาบอด หรืออุปกรณ
ช่วยพูดแทนคนใบ้
ปัจจุบนั ซอฟต์แวร์สงั เคราะห์เสียงพูดภษษาไทยคุณภาพสูง (JAVA) ได้รบั การถ่ายทอด
สู่เชิงพาณิชย์แล้ว และยังได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยในการตรวจ
สอบอีเมล์ โดยซอฟท์แวร์จะแปลงข้อมูลในอีเมล์เป้นเสียงอ่านนส่งผ่านมาทางเครื่องโทรศัพท์
เพื่อความสะดวกของผู้ ใช้งาน อีกทั้งยังได้พัฒนาเป็นโปรแกรมต้นแบบส�ำหรับท่องเว็บ (web
browser) ที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถอ่านข้อความที่อยู่บนเว็บนั้นได้และรายงานสถานะ
การท�ำงานด้วยเสียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตา
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเ์ ทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ดร. ชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง
นางสาวรุ่งกานต์	 ศิริเจริญไชย นางสาวอโณชา รักชาติเจริญ
และนายอัษฎางค์ แตงไทย
สถานภาพของงานวิจัย :
• ได้รับลิขสิทธิ์ “ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง (VAJA)
• ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์แล้ว
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การประยุกต์ ใช้อนุภาคนาโน
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ข้อมูลเบื้องต้น :
จากการศึกษาพบว่าสารไทเทเนียม
ไดออกไซด์ เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการย่อย
สลายสารอินทรียแ์ ละสารอนินทรีย์ โดยใชแ้ สง
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาด้วยคุณสมบัติ
ดังกล่าว ไทเทเนียมไดออกไซด์ จึงได้ถกู น�ำมา
ท�ำเพื่อประยุกต์ ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ
เพื่อก�ำจัดกลิ่นและแบคทีเรีย
จุดเด่นของงานวิจัย :
• เทคโนโลยีการเคลือบผา้ ดว้ ยอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซดซ์ งึ่ ใชแ้ สงเปน็ ตัวกระตุน้
ให้เกิดปฏิกิริยาย่อยสลาย หรือที่เรียกว่า โฟโตแคตาลิสต์ (photocatalyst) โดย
ไทเทเนียมไดออกไซดท์ ดี่ ดนกระตุน้ ดว้ ยแสงยูวี จะเกิดการแตกตัวและท�ำปฏิกริ ยิ า
กับน�้ำ จนได้เป็นอนุมูลอิสระซึ่งจะสามารถไปย่อยสลายโปรตีนหรือสารเคมีตา่ งๆ
จนท�ำให้เชื้อแบคทีเรียและกลิ่นอับหมดไป
• ส่วนผสมที่คิดค้นขึ้น สามารถคงคุณสมบัติในการก�ำจัดเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นได้
แม้จะผ่านการซักมากถึง 30 ครั้ง
รายละเอียด :
ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นสารที่สามารถใช้แสงกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแตกตัว
เป็นประจุได้ โดยเรียกการเกิดปฏิกิริยานี้วา “โฟโตแคตาลิสต์ (photocatalyst)” ซึ่งคุณสมบัติ
ของปฏิกิริยานี้ ได้รับการศึกษามาเป็นเวลานานในแง่ความสามารถในการก�ำจัดทั้งสารอินทรีย์
และอนินทรีย์ในนำ�้ อากาศและสิง่ มีชวี ติ จากคุณสมบัตดิ งั กลา่ วท�ำให้ ในปัจจุบนั เริม่ มีการจ�ำหน่าย
เสือ้ ผา้ ที่ใชเ้ ทคโนโลยีการเคลือบผ้าด้วยอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อก�ำก�ำจัดเชือ้ โรคและ
กลิ่นอับ โดยอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซดที่ ได้รับการกระตุ้นด้วยแสงยูวี จะเกิดการแตกตัว
เป็นอิเล็กตรอนคู่บนผิวหน้าของอนุภาค ซึ่งจะท�ำปกิกิริยากับดมเลกุลของน�้ำ (H2O) และ
เหนี่ยวน�ำให้เกิดอนุมูลอิสระ เช่น ไฮดรอกซิล ไอออน (Hydroxyl ions, OH-) และซูปเปอร์
ออกไซด์ไอออน (superoxide ions, O2-) ขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาย่อยสลาย (oxidation)
ทั้งสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ต่างๆ โดยท�ำให้สารเหล่านั้นเกิดการแตกตัวเป็นน�้ำและก๊าซ
คารบ์ อนไดออกไซด์ ในทีส่ ดุ อย่างไรก็ดสี ตู รผสมและส่วนประกอบของสารเร่งปฏิกริ ยิ าดังกล่าว
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ยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ส่วนผสมของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ที่
เคลือบบนเส้นใยแต่ละประเภทมีประสิทิภาพในการก�ำจัดเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นอับได้ดีข้ึน
และติดทนนานมากขึ้น

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญและศักยภาพในการประยุกต์ ใช้
อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมสิง่ ทอจึงไดร้ ว่ มมือกับบริษทั โนนามิ ไซน์ ประเทศ
ไทย จ�ำกัด เพื่อพัฒนาสูตรและส่วนผสมที่เมาะส�ำหรับการฆ่าเชื้อและก�ำจัดกลิ่น ซึ่งสามารถ
คงคุณสมบัติดังกล่าวแม้จะผ่านการซักกว่า 30 ครั้งไปแล้ว และในปัจจุบันได้มีบริษัทที่ตกลง
จะใช้สูตรผสมที่พัฒนาขึ้นแล้วในกระบวนการผลิตชุดนักเรียน คือ บริษัท สยามชุดนักเรียน
จ�ำกัด และคาดว่าจะเริม่ ใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวร่วมกับการผลิตเพื่อออกจัดจ�ำหน่าย “ชุดนักเรียน
ปลอดเชื้อและกลิ่น” ในปี 2549 เป็นต้นไป
หน่วยงานเจ้าของผลงาน : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ร่วมกับ
บริษัท โนนามิ ไซน์ ประเทศไทย จ�ำกัด
สถานภาพของงานวิจัย : มีการตกลงจะใช้สูตรผสมที่พัฒนาขึ้นแล้วในกระบวนการผลิต
ชุดนักเรียน คือ บริษัท สยามชุดนักเรียน จ�ำกัด และคาดว่าจะเริ่ม
ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ร่วมกับการผลิต เพื่อออกจัดจ�ำหน่าย “ชุด
นักเรียนปลอดเชื้อและกลิ่น” ในปี 2549 เป็นต้นไป
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559
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